
 

Σεβασμός απορρήτου και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

Το απόρρητο και η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντικά για εμάς. Η πολιτική της 

AIR LIQUIDE ενέχει τον σεβασμό και την προστασία του απορρήτου των χρηστών της 

παρούσας ιστοσελίδας. Δεν θα κοινοποιήσουμε εκουσίως ταυτοποιήσιμες πληροφορίες 

σχετικά με τους πελάτες μας ή άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας σε κανέναν τρίτο χωρίς 

πρώτα να λάβουμε την άδεια του χρήστη. 

Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα airliquide.com, ο υπεύθυνος επεξεργασίας των 

δεδομένων σας είναι η εταιρεία L'AIR LIQUIDE S.A., η οποία εδρεύει στο Παρίσι 75, quai 

d'Orsay, 75007. 

Δεοντολογία και χρήση δεδομένων που έχουν συλλεχθεί 

Η AIR LIQUIDE ζητά μόνο ορισμένους τύπους προσωπικών πληροφοριών όταν 

χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Σε ορισμένους τομείς της ιστοσελίδας μας, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπλήρωσης παραγγελίας και των εργαλείων διαδικτυακής 

υποστήριξης πελατών, σας ζητάμε να παρέχετε πληροφορίες οι οποίες θα μας δώσουν τη 

δυνατότητα να βελτιώσουμε την επίσκεψή σας, να σας βοηθήσουμε με θέματα τεχνικής 

υποστήριξης ή να σας παρακολουθούμε μετά από την επίσκεψή σας. Εκτός εάν οι εν λόγω 

πληροφορίες είναι απαραίτητες για την αιτούμενη εκπλήρωση, θα ενημερωθείτε και θα είναι 

τελείως προαιρετική ή παροχή ή μη παροχή αυτών από μέρους σας. Μπορεί να ζητήσουμε 

το όνομά σας, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνσή σας, τον τύπο της 

επιχείρησης, τις πληροφορίες προτιμήσεων πελάτη, τον αριθμό πελάτη, καθώς και άλλες 

παρόμοιες προσωπικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή στις υπηρεσίες ή 

προσφορές μας. 

Συνεπώς, η AIR LIQUIDE χρησιμοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε 

παράσχει στην παρούσα ιστοσελίδα για τους ακόλουθους σκοπούς, διάρκεια και νομικούς 

λόγους: 

Σκοπός Νομικός λόγος/βάση Διάρκεια Τήρησης  

Διασφάλιση της 

κατάλληλης 

παρακολούθησης της 

εγγραφής σας στις 

υπηρεσίες ή 

προσφορές μας και την 

εκπλήρωση 

παραγγελίας 

Η AIR LIQUIDE πρέπει να 

εκπληρώσει τη σύμβαση που 

έχει συνάψει μαζί σας  

Η διάρκεια της σύμβασης, συν 

μία μέγιστη περίοδο δέκα (10) 

ετών και πέραν αυτής που 

επιτρέπει στην AIR LIQUIDE 

να εκπληρώσει τις εκ του 

νόμου υποχρεώσεις της 



Παροχή εργαλείων 

διαδικτυακής 

υποστήριξης πελατών 

και παρακολούθηση σε 

σχέση με την εν λόγω 

τεχνική υποστήριξη  

Το έννομο συμφέρον της AIR 

LIQUIDE για την παροχή προς 

εσάς εργαλείων διαδικτυακής 

υποστήριξης για τη διευκόλυνση 

της διαχείρισης και 

παρακολούθησης της/των 

συμβάσεών σας και για την 

ανάπτυξη και βελτίωση των 

υπηρεσιών μας  

Η διάρκεια της σύμβασης συν 

μία μέγιστη περίοδο πέντε (5) 

ετών και πέραν αυτής που 

επιτρέπει στην AIR LIQUIDE 

να εκπληρώσει τις εκ του 

νόμου υποχρεώσεις της 

Επεξεργασία της 

αίτησής σας εάν έχετε 

απαντήσει μέσω 

διαδικτύου σε μία 

προσφορά εργασίας 

στην AIR LIQUIDE 

Το έννομο συμφέρον της AIR 

LIQUIDE για την αξιολόγηση της 

καταλληλότητας σας για την 

προτεινόμενη θέση εργασίας  

2 έτη από την τελευταία 

επικοινωνία  μας σχετικά με 

την αίτησή σας και πέραν 

αυτού του διαστήματος, ώστε 

να επιτραπεί στην AIR 

LIQUIDE να εκπληρώσει τις εκ 

του νόμου υποχρεώσεις της  

Επεξεργασία των 

ερωτημάτων σας 

αναφορικά με την 

προστασία δεδομένων 

προσωπικού 

χαρακτήρα που σας 

αφορούν 

Η AIR LIQUIDE πρέπει να 

συμμορφωθεί με μία εκ του 

νόμου υποχρέωση 

Ο χρόνος  του αιτήματός σας 

συν μέγιστη περίοδο πέντε (5) 

ετών και πέραν αυτής που 

επιτρέπει στην AIR LIQUIDE 

να εκπληρώσει τις εκ του 

νόμου υποχρεώσεις της 

Πρόσβαση στον 
λογαριασμό μετόχου 
σας στην Air Liquide  

Η ανάγκη της AIR LIQUIDE να 
εκπληρώσει τη σύμβαση που 
έχει συνάψει μαζί σας  

Η περίοδος ύπαρξης του 
λογαριασμού μετόχου συν 
πέντε (5) έτη μετά από το 
κλείσιμο του λογαριασμού και 
πέραν αυτής που επιτρέπει 
στην AIR LIQUIDE να 
εκπληρώσει τις εκ του νόμου 
υποχρεώσεις της 

 

Η AIR LIQUIDE επεξεργάζεται επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας 

αφορούν και τα οποία παρέχεται κατά την πορεία των συναλλαγών ή επικοινωνιών σας μαζί 

μας, όπως τα email σας, τις συζητήσεις σας με τη χρήση εργαλείων και πλατφόρμων που 

παρέχονται από την AIR LIQUIDE ή σε σχέση με τους εικονικούς σταθμούς εργασίας και τα 

συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιεί η AIR LIQUIDE. Ο εν λόγω χειρισμός δεδομένων 

βασίζεται στο έννομο συμφέρον της AIR LIQUIDE να διασφαλίσει τη σχέση της μαζί σας 

μέσω του χειρισμού των αιτημάτων, ερωτημάτων σας κ.λπ. και για να βελτιώσει την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποσκοπεί στο να διαθέσει τα εν λόγω εργαλεία, 

να διασφαλίσει και ελέγξει την κατάλληλη χρήση τους καθώς και την ασφάλεια του 

υπολογιστικού συστήματος που χρησιμοποιείται και την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών. 



Παθητική συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

Ορισμένα από τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται στον διακομιστή 

μας παρέχονται από εσάς οικειοθελώς όταν συμπληρώνετε διαδικτυακά ορισμένα έντυπα, 

ενώ άλλα δεδομένα συλλέγονται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες. 

Για να βελτιωθεί η εμπειρία περιήγησης του χρήστη στις ιστοσελίδες μας καθώς και για 

στατιστικούς σκοπούς ανάλυσης, η AIR LIQUIDE συλλέγει αυτομάτως ορισμένα δεδομένα 

όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας: 

● Την διεύθυνση IP σας: μία διεύθυνση IP ανατίθεται στον υπολογιστή σας από τον Πάροχο 

Διαδικτυακών Υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ώστε να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο  

● Την ημερομηνία και ώρα που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα και τις σελίδες που είδατε  

● Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το λογισμικό διαδικτυακής περιήγησης που 

χρησιμοποιήθηκε  

● Τα στοιχεία σύνδεσης, εφόσον περιηγείστε σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης στην 

ιστοσελίδα  

● Το ιστορικό περιήγησής σας σε ιστοσελίδες του Ομίλου και τη διάρκεια της σύνδεσή σας. 

 

Ανάλογα με την περίπτωση, επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω δεδομένα με τη συναίνεσή σας 

όταν το απαιτεί ο νόμος (για παράδειγμα, σε περίπτωση που η εγκατάσταση ορισμένων 

cookies στο τερματικό σας απαιτεί τη λήψη της συναίνεσή σας) ή βάσει του έννομου 

συμφέροντός μας για την πρόταση μίας ιστοσελίδας και τη βελτίωση της απόδοσής της. 

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τη ιστοσελίδα μας σχετικά με τα cookies. 

Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

Στο αυστηρό πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων που εκτελείται για τους σκοπούς που 

περιγράφονται ανωτέρω, αναγκαζόμαστε να κοινοποιήσουμε ορισμένα από τα δεδομένα 

σας: 

● Σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των εταιρειών της AIR LIQUIDE κατά την άσκηση των 

συνήθων καθηκόντων τους 

● Στους παρόχους υπηρεσιών και υπεργολάβους μας. 

 

Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου  

Επιπροσθέτως, η χρήση της υπηρεσίες διαδικτυακής συνδιάλεξης καθώς και η 

διαθεσιμότητα των εργαλείων και πλατφόρμων αφορά τη διαβίβαση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (ονόματα, επώνυμά και διεύθυνση e-mail) για τους σκοπούς της 

ταυτοποίησης και των ανταλλασσόμενων δεδομένων (μηνύματα, συνημμένα) για τους 

σκοπούς της φιλοξενίας και διαχείρισης, σε κράτη που δεν είναι μέλη του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, των οποίων η 

νομοθεσία προστασίας δεδομένων διαφέρει από τη νομοθεσία του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου. 

https://www.airliquide.com/group/cookies


Όταν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας στις Ηνωμένες Πολιτείες, χειριζόμαστε τα δεδομένα σας 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών που καθορίσθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (απόφαση 2010/87/EΕ) και υπογράφονται με τους παρόχους μας. 

Επιπλέον, λόγω της διεθνούς διάστασης του ομίλου και του οργανισμού του, η AIR LIQUIDE  

διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις οντότητές της που βρίσκονται σε χώρες 

που δεν είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι εν λόγω διαβιβάσεις 

καλύπτονται από τους "Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες" που έχουν εγκριθεί από τις 

αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπορείτε να τους 

συμβουλευθείτε στη διεύθυνση 

[https://www.airliquide.com/sites/airliquide.com/files/2018/05/23/air_liquide_bcr_global_priva

cy_policy.pdf. 

Εμπιστευτικότητα των Δεδομένων που Συλλέγονται 

Η AIR LIQUIDE χρησιμοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες αποκλειστικά για τους 

συγκεκριμένους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε 

παραμένουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με τη σχέση σας με την 

AIR LIQUIDE ή/και ως πελάτης κάποιας από τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Οι εν λόγω 

πληροφορίες δεν θα κοινοποιηθούν ποτέ ούτε θα πωληθούν σε τρίτους για εμπορικούς ή 

διερευνητικούς σκοπούς. 

Τα Δικαιώματά σας Αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας Αφορούν  

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εν 

λόγω δεδομένων, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, δικαίωμα αντίρρησης, για λόγους που 

σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και δικαίωμα να καθορίσετε οδηγίες σχετικά με την 

τύχη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μετά θάνατον. 

Επιπρόσθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει ή, εφόσον είναι δυνατόν, να τα στείλετε 
απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να επιτύχετε τον περιορισμό της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. 

Για επεξεργασία δεδομένων η οποία απαιτεί συναίνεση από εσάς, έχετε το δικαίωμα να 

ανακαλέσετε την συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η άσκηση του παρόντος δικαιώματος δεν 

επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται σε συναίνεση και έχει προηγηθεί 

της ανάκλησης. 

Για κάθε αίτημα ή παράπονο αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να 



επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τον οποίο έχει διορίσει η AIR 

LIQUIDE"  

● Μέσω απλού ταχυδρομείου: 

Laurence Thomazeau, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

75, quai d’Orsay - 75007 Παρίσι 

 

● Ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας η οποία είναι διαθέσιμη εδώ: 

https://www.airliquide.com/gr/group/contact-us-gdpr 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή για την προστασία 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Τροποποιήσεις 

Η AIR LIQUIDE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή συμπληρώσει την παρούσα 

Δήλωση Απορρήτου οποτεδήποτε. Όλες οι ενημερώσεις θα επισημαίνονται στην αρχική 

σελίδα της ιστοσελίδας και σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε την παρούσα Δήλωση 

Απορρήτου κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της AIR LIQUIDE. Όλες οι εν λόγω 

τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου τίθενται σε εφαρμογή μόλις 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα. 

 

 


