
Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου της Goodyear 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 25 Μαΐου 2018 

Η εταιρεία κατασκευής ελαστικών με την επωνυμία Goodyear Tire & Rubber Company και 

οι θυγατρικές της (εφεξής καλούμενες από κοινού «Goodyear») σέβονται το ιδιωτικό 

απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των συνεργατών, πελατών, πωλητών και άλλων 

προσώπων με τα οποία συνεργάζονται. Η Goodyear προσπαθεί να επεξεργάζεται τις 

πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου («Πληροφορίες που επιτρέπουν 

την αναγνώριση προσώπου», όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά τρόπο που συνάδει με τους 

νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται και είναι ιδιαιτέρως υπερήφανη καθώς 

εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας στις επιχειρηματικές πρακτικές της.  

Η παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου ορίζει τις γενικές αρχές απορρήτου που 

ακολουθεί η Goodyear αναφορικά με πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της. Εκτός 

από την παρούσα Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες 

εκστρατείες, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα και ιστοσελίδες που ρυθμίζονται από 

πρόσθετους όρους ή πολιτικές περί απορρήτου. Η Goodyear σας προτρέπει να διαβάσετε 

αυτούς τους πρόσθετους όρους ή πολιτικές προτού συμμετάσχετε ή χρησιμοποιήσετε τις εν 

λόγω εκστρατείες, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα ή ιστοσελίδες, καθώς η επεξεργασία 

των πληροφοριών σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου σε αυτό το πλαίσιο θα 

διέπεται από αυτούς τους πρόσθετους όρους ή/και πολιτικές περί απορρήτου. 

Σημαντική σημείωση για άτομα που βρίσκονται στην (ή των οποίων οι πληροφορίες 

που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου υφίστανται επεξεργασία από τις εταιρείες 

της Goodyear με έδρα στην) Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), την Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν, 

τη Νορβηγία και την Ελβετία 

Η παρούσα πολιτική αποτελείται από: 

• την παρούσα κύρια ενότητα, που παραθέτει τις γενικές αρχές που εφαρμόζει η 

Goodyear κατά την επεξεργασία πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου και  

• ένα προσάρτημα για πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου που 

(i) προέρχονται από ή (ii) υφίστανται επεξεργασία στην ΕΕ, την Ισλανδία, το 

Λίχτενσταϊν, τη Νορβηγία και την Ελβετία (το «Προσάρτημα για την ΕΕ»). 

Αν βρίσκεστε σε (ή αν οι πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου 

υφίστανται επεξεργασία σε) κάποια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες, η Goodyear σας καλεί 

να διαβάσετε το Προσάρτημα για την ΕΕ, το οποίο περιέχει σημαντικές πρόσθετες 

πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία από την Goodyear πληροφοριών που επιτρέπουν 

την αναγνώριση προσώπου οι οποίες προέρχονται από ή υφίστανται επεξεργασία στις εν 

λόγω χώρες. 

Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους τύπους «επεξεργασίας» (όπως ορίζεται κατωτέρω) 

πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο που 



σχετίζονται με (i) άτομα που είναι πελάτες, μελλοντικοί πελάτες, προμηθευτές και μελλοντικοί 

προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται η Goodyear ή (ii) αντιπροσώπους ή υπεύθυνους 

επικοινωνίας αυτών των πελατών, προμηθευτών και μελλοντικών πελατών και προμηθευτών. 

Η Πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία σχετικά με νομικά 

πρόσωπα υπό αυτήν τους την ιδιότητα. 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Ως «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος» ή «ΕΟΧ» νοούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και η Ισλανδία, το Λίχτενσταϊν, η Νορβηγία και η Ελβετία. 

Ως «πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου» νοούνται όλες οι 

πληροφορίες, είτε μεμονωμένες είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου, οι οποίες υφίστανται επεξεργασία από την Goodyear και είναι 

επαρκείς για την αναγνώριση προσώπου. Οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου δεν περιλαμβάνουν ανώνυμες πληροφορίες ούτε περιλαμβάνουν δημόσια 

διαθέσιμες πληροφορίες που δεν έχουν συνδυαστεί με μη δημόσιες πληροφορίες που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου. Όσον αφορά πληροφορίες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου οι οποίες προέρχονται από ή υφίστανται επεξεργασία στον ΕΟΧ, οι 

πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την αναγνώριση προσώπου θα έχουν την έννοια που τους 

αποδίδεται στο Προσάρτημα για την ΕΕ. 

Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε εργασία ή σύνολο εργασιών που διεξάγεται σε πληροφορίες 

που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι, όπως η συλλογή, 

η καταχώριση, η οργάνωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η 

αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή η κάθε άλλη 

μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, παρεμπόδιση, η διαγραφή ή η καταστροφή, 

ενώ το ρήμα «επεξεργάζομαι» θα ερμηνεύεται αντίστοιχα. 

Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, ως «Goodyear» νοείται η εταιρεία Goodyear 

Tire & Rubber Company και οι θυγατρικές της.  

Αρχές της Πολιτικής 

Κατά την επεξεργασία πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, η Goodyear 

οφείλει να ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: 

Ειδοποίηση και Συγκατάθεση  

Η Goodyear προσπαθεί να ενημερώνει τα άτομα από τα οποία συλλέγει πληροφορίες που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Η εν λόγω ενημέρωση 

συνίσταται στην παροχή πληροφοριών σχετικά με (i) τους σκοπούς για τους οποίους η 

Goodyear συλλέγει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου, (ii) τους τύπους τρίτων στους οποίους η Goodyear γνωστοποιεί (ή μπορεί να 

γνωστοποιήσει) αυτές τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου και (iii) τις 

επιλογές και τα μέσα που προσφέρει η Goodyear στα υποκείμενα των πληροφοριών που 



επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου για τον περιορισμό της χρήσης και της κοινολόγησης 

των πληροφοριών τους που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου. 

Εάν δεν ορίζεται άλλως στο ισχύον δίκαιο, η Goodyear θα προσπαθεί να παρέχει σχετική 

ειδοποίηση όταν ζητείται για πρώτη φορά από πρόσωπα να παράσχουν πληροφορίες που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου στην Goodyear ή και μεταγενέστερα το συντομότερο 

δυνατό.  

Εκτός των περιπτώσεων όπου επιτρέπεται σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, δεν θα συλλέγονται 

πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου χωρίς προηγουμένως να έχει ληφθεί 

η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου για τη συλλογή, χρήση και κοινολόγηση των 

εν λόγω πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου. Σε ορισμένες 

περιστάσεις, η συναίνεση για τη συλλογή από την Goodyear πληροφοριών που επιτρέπουν 

την αναγνώριση προσώπου μπορεί να προκύπτει από τη φύση της σχέσης μεταξύ της 

Goodyear και του ατόμου ή από την αλληλεπίδραση του ατόμου με την Goodyear, όπως με 

τη χρήση ιστοσελίδας της Goodyear ή την πραγματοποίηση συναλλαγής με την Goodyear. 

Όταν παρέχετε στην Goodyear πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, 

αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Πολιτική και, στις περιπτώσεις όπου αυτό 

απαιτείται σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινολόγηση 

των πληροφοριών σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου σύμφωνα με την παρούσα 

Πολιτική και άλλες ισχύουσες πολιτικές απορρήτου της Goodyear, όπως τη Διαδικτυακή 

Πολιτική Απορρήτου της Goodyear. Έχετε το δικαίωμα, στον βαθμό που προβλέπεται από το 

ισχύον δίκαιο, να αρνηθείτε ή να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συναίνεσή σας. 

Η Goodyear και τρίτοι που ενεργούν εκ μέρους της χρησιμοποιούν τις πληροφορίες οι οποίες 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου που συλλέγονται από εσάς για σκοπούς που 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εγγραφή χρήστη, τη διεκπεραίωση και τον εντοπισμό αγοράς, 

πληρωμής, επιστροφής, εγγύησης ή έκπτωσης, τη ρύθμιση υπηρεσιών, την πρόσκληση για 

συμμετοχή σε διαδικτυακές έρευνες, το αίτημα υποβολής σχολίων για προϊόντα και υπηρεσίες 

και άλλως την επικοινωνία μαζί σας μέσω διάφορων καναλιών.  

Επιλογή 

Με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων απαιτήσεων δυνάμει του ισχύοντος δικαίου, η 

Goodyear θα προσπαθεί να προσφέρει στα πρόσωπα σχετικά με τα οποία κατέχει πληροφορίες 

που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου την ευκαιρία, όπου είναι εφικτό και εύλογο 

δεδομένων των συνθηκών, να επιλέξουν αν οι πληροφορίες τους που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου θα (α) γνωστοποιηθούν σε τρίτο ή αν θα (β) χρησιμοποιηθούν για 

άλλον σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά ή για τον οποίο η συλλογή τους 

εγκρίθηκε από το εν λόγω άτομο. Η Goodyear θα προσπαθεί να παρέχει στα άτομα εύλογους, 

δεδομένων των συνθηκών, μηχανισμούς για την άσκηση των επιλογών τους. 

Εάν οι πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου προέρχονται από ή 

υφίστανται επεξεργασία στον ΕΟΧ, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα Δικαιώματά σας» στο 

Προσάρτημα για την ΕΕ, όπου μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των δικαιωμάτων σας σε 

αυτό το πλαίσιο. 

Πρόσβαση και Διόρθωση 

https://corporate.goodyear.com/en-US/terms-conditions-and-privacy-policy/online-privacy-policy.html
https://corporate.goodyear.com/en-US/terms-conditions-and-privacy-policy/online-privacy-policy.html


Κατόπιν σχετικού αιτήματος ή/και όταν απαιτείται ή άλλως συνιστάται και εντός προθεσμιών 

(αν υπάρχουν) που τίθενται από το ισχύον δίκαιο, η Goodyear θα προσπαθεί να παρέχει στα 

άτομα εύλογη πρόσβαση στις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου που 

κατέχει η Goodyear σχετικά με αυτά. Η Goodyear μπορεί να αρνείται την παροχή της ως άνω 

πρόσβασης στις περιπτώσεις όπου η άρνηση επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και κάθε αίτημα 

θα αξιολογείται κατά περίπτωση. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος, η Goodyear θα 

ενημερώνει το άτομο εγγράφως σχετικά με τους λόγους της απόρριψης. Ανάλογα με τον τρόπο 

που τηρούνται οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου κατά τη συνήθη 

πορεία των δραστηριοτήτων της Goodyear, η Goodyear θα παρέχει τις πληροφορίες σε 

κατανοητή μορφή. Ενδέχεται να επιβάλουμε μια εύλογη χρέωση όταν υποβάλλεται κάποιο 

αίτημα (π.χ. για παραγωγή αντιγράφων ή ταχυδρόμηση) στον βαθμό που επιτρέπεται από το 

ισχύον δίκαιο. Επιπλέον, η Goodyear θα προσπαθεί να λάβει εύλογα μέτρα προκειμένου να 

επιτρέψει σε άτομα να διορθώσουν, να τροποποιήσουν ή να διαγράψουν πληροφορίες που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου οι οποίες αποδεικνύονται ανακριβείς ή ελλιπείς. Για 

την προστασία από δόλια αιτήματα πρόσβασης, η Goodyear μπορεί να ζητήσει επαρκείς 

πληροφορίες προκειμένου να μπορέσει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του αιτούντος προτού 

παραχωρήσει πρόσβαση. 

Εάν οι πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου προέρχονται από ή 

υφίστανται επεξεργασία στον ΕΟΧ, ανατρέξτε στην ενότητα «Τα Δικαιώματά σας» στο 

Προσάρτημα για την ΕΕ, όπου μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των δικαιωμάτων σας, 

συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος πρόσβασης και διόρθωσης. 

Ακεραιότητα των δεδομένων 

Με την επιφύλαξη αυστηρότερων απαιτήσεων δυνάμει του ισχύοντος δικαίου, η Goodyear θα 

προσπαθεί να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου μόνο 

με τρόπους που συνάδουν με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν οι πληροφορίες που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου ή με τρόπους που εγκρίθηκαν μεταγενέστερα από το 

άτομο. Η Goodyear θα προσπαθεί να προβαίνει σε εύλογες ενέργειες προκειμένου να 

διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου είναι σχετικές προς 

την επιδιωκόμενη χρήση τους, ακριβείς, πλήρεις και ισχύουσες. 

Γνωστοποίηση και διαβίβαση σε τρίτους 

Η Goodyear δεν επιδίδεται σε πώληση σε τρίτους πληροφοριών που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου, αλλά μπορεί να γνωστοποιεί τις πληροφορίες σας που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες που ελέγχονται από την 

Goodyear και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες εκ μέρους της 

Goodyear. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη διεκπεραίωση παραγγελιών, 

την αποστολή ταχυδρομικής αλληλογραφίας και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την ανάλυση 

δεδομένων, την παροχή ενίσχυσης στον τομέα της εμπορίας, την επεξεργασία πληρωμών μέσω 

πιστωτικής κάρτας, την παροχή εξυπηρέτησης πελατών, την υποβολή αιτημάτων υποβολής 

σχολίων για προϊόντα και υπηρεσίες και την αποστολή σε εσάς προωθητικών και 

διαφημιστικών υλικών, ενημερώσεων για υπηρεσίες και υπενθυμίσεων.  

Για πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου οι οποίες προέρχονται από ή 

υφίστανται επεξεργασία στον ΕΟΧ, ένας κατάλογος των σχετικών κατηγοριών αποδεκτών 

δεδομένων σε τρίτες χώρες περιέχεται στο Προσάρτημα για την ΕΕ (βλ. άρθρο «Αποδέκτες 

των δεδομένων σε τρίτες χώρες»). 



Η Goodyear μπορεί να αγοράζει ή να πωλεί καταστήματα, θυγατρικές ή επιχειρηματικές 

μονάδες. Σε αυτούς τους τύπους συναλλαγών, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου είναι σε γενικές γραμμές ένα από τα στοιχεία της επιχείρησης που μεταβιβάζονται. 

Αυτές οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου εξακολουθούν να 

υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ορίζονται σε τυχόν προϋπάρχουσα Πολιτική Απορρήτου. Σε 

περίπτωση εξαγοράς της Goodyear ή ουσιαστικά όλων των στοιχείων του ενεργητικού της, οι 

πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου θα είναι ένα από τα μεταβιβαζόμενα 

στοιχεία. 

Διασυνοριακές διαβιβάσεις που προέρχονται από τον ΕΟΧ 

Εάν οι πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου προέρχονται από ή 

υφίστανται επεξεργασία στον ΕΟΧ, ανατρέξτε στις παραγράφους «Νομική βάση της 

επεξεργασίας» και «Διαβιβάσεις εκτός ΕΟΧ» στο Προσάρτημα για την ΕΕ.  

Διασυνοριακές διαβιβάσεις που δεν προέρχονται από τον ΕΟΧ 

Καθώς η Goodyear δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, οι πληροφορίες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου που συλλέγονται από την Goodyear σε μια χώρα μπορεί να υφίστανται 

επεξεργασία σε άλλη χώρα, οι νόμοι της οποίας μπορεί να προβλέπουν διαφορετικά επίπεδα 

προστασίας από αυτά που προβλέπονται στη χώρα στην οποία οι πληροφορίες που επιτρέπουν 

την αναγνώριση προσώπου συλλέχθηκαν αρχικά. Οι πληροφορίες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου ενδέχεται να είναι προσβάσιμες και γνωστοποιήσιμες σε υπηρεσίες 

επιβολής του νόμου σε δικαιοδοσίες εκτός της χώρας στην οποία οι πληροφορίες που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου συλλέχθηκαν αρχικά. Η Goodyear μπορεί επίσης να 

γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου σε οργανισμούς και 

φορείς που εκτελούν υπηρεσίες εκ μέρους της και οι εν λόγω οργανισμοί και φορείς μπορεί να 

βρίσκονται σε άλλες χώρες εκτός της χώρας στην οποία οι πληροφορίες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου συλλέχθηκαν αρχικά. 

Η Goodyear θα προσπαθεί να λαμβάνει κατάλληλες και ευλόγως εφαρμόσιμες εγγυήσεις από 

τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της, στους 

οποίους γνωστοποιεί ή διαβιβάζει πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου ότι 

οι εν λόγω τρίτοι θα διαφυλάξουν τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου 

κατά τρόπο σύμφωνο προς την παρούσα Πολιτική. Εάν η Goodyear αντιληφθεί ότι κάποιος 

τρίτος χρησιμοποιεί ή γνωστοποιεί πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου 

κατά τρόπο αντίθετο προς την παρούσα Πολιτική, η Goodyear θα προσπαθήσει να λάβει 

εύλογα μέτρα προκειμένου να εμποδίσει ή να σταματήσει την εν λόγω χρήση ή γνωστοποίηση. 

Στον βαθμό που το ισχύον δίκαιο απαιτεί τη συναίνεση του ατόμου πριν από τη γνωστοποίηση 

πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου σε τρίτους, η Goodyear θα 

προσπαθεί να λαμβάνει τη συναίνεση του ατόμου πριν από την εν λόγω διαβίβαση. Ενδέχεται 

να υπάρχουν περιστάσεις όπου η Goodyear υποχρεούται να διαβιβάσει πληροφορίες που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου χωρίς προηγούμενη λήψη συναίνεσης, όπως (i) όταν 

απαιτείται από δικαστική διαταγή, (ii) όταν η Goodyear πιστεύει ευλόγως ότι είναι απαραίτητο 

για την προστασία των δικαιωμάτων, του απορρήτου ή της ασφάλειας ή περιουσίας ενός 

προσώπου ή ομάδας προσώπων, (iii) όταν είναι απαραίτητο για την απόδειξη ή την είσπραξη 

χρηματικών ποσών που οφείλονται στην Goodyear ή για την ολοκλήρωση συναλλαγής με 

τρίτο, (iv) όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να επιτραπεί στην Goodyear να αναζητήσει 

διαθέσιμα μέσα αποκατάστασης ή να περιορίσει ζημίες που μπορεί να έχει υποστεί ή (v) όταν 

οι πληροφορίες είναι δημόσιες. Στις περιπτώσεις όπου η Goodyear έχει την υποχρέωση ή την 



άδεια να αποκαλύψει πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, η Goodyear 

θα προσπαθεί να μην αποκαλύπτει περισσότερες πληροφορίες από όσες απαιτούνται. Η 

Goodyear μπορεί επίσης να προβαίνει σε αποκαλύψεις που επιτρέπονται από τη Διαδικτυακή 

Πολιτική Απορρήτου της.  

Ασφάλεια 

Η Goodyear λαμβάνει εύλογα και κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των 

πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου που βρίσκονται στην κατοχή της 

από απώλεια, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, μεταβολή και 

καταστροφή και για την αντιμετώπιση της κατάχρησης, της απώλειας ή της μη 

εξουσιοδοτημένης χρήσης των εν λόγω πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου. 

  

https://corporate.goodyear.com/en-US/terms-conditions-and-privacy-policy/online-privacy-policy.html
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Διακυβέρνηση 

Η Goodyear θα ελέγχει τακτικά τη συμμόρφωση με την παρούσα και με άλλες πολιτικές 

απορρήτου της Goodyear. Εκτός των περιπτώσεων όπου απαγορεύεται από το ισχύον δίκαιο, 

κάθε υπάλληλος, συνεργάτης ή ανάδοχος της Goodyear που κατά την κρίση της Goodyear 

παραβιάζει την παρούσα Πολιτική θα υπόκειται σε κατάλληλες πειθαρχικές ενέργειες που 

περιλαμβάνουν έως και την παύση της εργασίας ή της απασχόλησής του. 

Επίλυση διαφορών 

Ερωτήσεις ή προβληματισμοί σχετικά με τη χρήση ή γνωστοποίηση πληροφοριών που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου θα πρέπει να απευθύνονται στην Goodyear στην 

παρακάτω διεύθυνση. Η Goodyear θα ερευνά και θα προσπαθεί να επιλύσει καταγγελίες και 

διαφορές σχετικά με τη χρήση και τη γνωστοποίηση πληροφοριών που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου σύμφωνα με τις αρχές που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική. 

Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής 

Κατά καιρούς η Goodyear μπορεί να αναθεωρεί την παρούσα Παγκόσμια Πολιτική 

Απορρήτου, στην οποία περίπτωση η ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας 

Παγκόσμιας Πολιτικής Απορρήτου θα ενημερώνεται.  

Στοιχεία επικοινωνίας 

Ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική θα πρέπει να υποβάλλονται στο 

παρακάτω πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

Διευθυντής Συμμόρφωσης & Δεοντολογίας 

Τηλέφωνο: +1 330-796-7288 

E-mail: privacy_office@goodyear.com 
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Προσάρτημα για άτομα που βρίσκονται στον (ή των 

οποίων οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου υφίστανται επεξεργασία από τις εταιρείες της 

Goodyear με έδρα στον) Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(«Προσάρτημα για την ΕΕ») 

 

Το παρόν Προσάρτημα για την ΕΕ συμπληρώνει την κύρια ενότητα της Παγκόσμιας Πολιτικής 

Απορρήτου της Goodyear για πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου οι 

οποίες προέρχονται από ή υφίστανται επεξεργασία στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

(«ΕΟΧ»). Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ της κύριας ενότητας της παρούσας Πολιτικής και 

του Προσαρτήματος για την ΕΕ, το παρόν Προσάρτημα για την ΕΕ θα υπερισχύει. 

Ο σκοπός του παρόντος Προσαρτήματος για την ΕΕ είναι η παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, που ισχύει 

στον ΕΟΧ από τις 25 Μαΐου 2018 (ο «ΓΚΠΔ»),1 όπως π.χ.: 

• για ποιους λόγους και με ποιους τρόπους η Goodyear συλλέγει, επεξεργάζεται και 

αποθηκεύει τις πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, 

• τι περιλαμβάνει ο ρόλος της ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» αναφορικά με 

τις πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου και 

• ποια είναι τα δικαιώματά σας και οι υποχρεώσεις μας σε σχέση με την εν λόγω 

επεξεργασία. 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος Προσαρτήματος για την ΕΕ, θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» γενικά νοείται το νομικό πρόσωπο που καθορίζει 

τους σκοπούς (δηλαδή τους λόγους) και τα μέσα (δηλαδή τον τρόπο) της επεξεργασίας 

πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου στο πλαίσιο της παρούσας 

Πολιτικής. 

Ως «Goodyear» νοείται το νομικό πρόσωπο εντός του ΕΟΧ που ορίζεται ως ο Υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με την παράγραφο «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» 

του παρόντος Προσαρτήματος για την ΕΕ. 

                                                           
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 



Ως «Πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου» νοούνται όλες οι 

πληροφορίες που αποτελούν «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, 

δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.2 

Ως «Εκτελών την επεξεργασία» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται 

πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου για λογαριασμό του Υπεύθυνου 

επεξεργασίας. Οι εκτελούντες την επεξεργασία της Goodyear μπορεί να είναι οι θυγατρικές, 

οι συνδεδεμένες εταιρείες ή τρίτοι προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών της Goodyear. Η 

Goodyear θα συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με τους Εκτελούντες την 

επεξεργασία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 

Η Goodyear στον ΕΟΧ αποτελείται από διαφορετικά νομικά πρόσωπα, ήτοι την Goodyear 

Dunlop Tires Europe BV και τις συνδεδεμένες εταιρείες της. Όταν κάνουμε αναφορά σε 

«Goodyear», «εμείς», «εμάς» ή «μας» στο παρόν προσάρτημα, αναφερόμαστε στο σχετικό 

νομικό πρόσωπο της Goodyear στον ΕΟΧ που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα 

επεξεργασίας των πληροφοριών σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου σύμφωνα με 

την παρούσα πολιτική. Θα σας γνωστοποιήσουμε το νομικό πρόσωπο που θα είναι ο 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των πληροφοριών σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου 

κατά τη συλλογή των πληροφοριών σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου.  

Συλλογή πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου 

Οι πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου μπορούν να συλλέγονται κάθε 

φορά που η Goodyear: 

• επικοινωνεί με άτομα που αποτελούν μελλοντικούς και υφιστάμενους 

πελάτες/προμηθευτές, 

• επικοινωνεί με αντιπροσώπους ή υπεύθυνους επικοινωνίας μελλοντικών και 

υφιστάμενων πελατών/προμηθευτών που αποτελούν νομικά πρόσωπα (π.χ. για 

πώληση/παραγγελία προϊόντων ή για σκοπούς εμπορικής προώθησης) ή  

• χρησιμοποιεί δημόσιες βάσεις δεδομένων για να διευκολύνει την παροχή 

αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. προκειμένου να συνδέσει μια πινακίδα αριθμού 

κυκλοφορίας με πληροφορίες ταυτοποίησης αυτοκινήτου). 

Κατηγορίες πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου που συλλέγονται 

Μπορεί να συλλέγουμε:  

• βασικές πληροφορίες ταυτοποίησης όπως το όνομα, τον τίτλο, τη θέση, την 

εταιρική επωνυμία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την 

ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, 

                                                           
2 Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή 

έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε 

δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που 

προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 

ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 



• οικονομικές πληροφορίες (π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πληροφορίες 

πιστωτικής κάρτας),  

• πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση email άμεσης εμπορικής προώθησης 

(π.χ. δεν παραδόθηκε, παραδόθηκε, ανοίχθηκε), 

• πληροφορίες ταυτοποίησης αυτοκινήτου (συμπεριλαμβανομένης της πινακίδας 

αριθμού κυκλοφορίας στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο), 

• πληροφορίες καταχώρισης εγγύησης ελαστικών και αριθμούς αναφοράς και 

• πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε εκουσίως (π.χ. με τη συμπλήρωση 

ενός εντύπου ή την εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται μέσω 

email).  

Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί είτε να παρέχονται άμεσα από τα ανωτέρω άτομα είτε να 

παρέχονται από το νομικό πρόσωπο για το οποίο εργάζονται (π.χ. στην περίπτωση που 

πρόκειται για τον υπεύθυνο επικοινωνίας που ορίστηκε από τον εργοδότη του για τη διαχείριση 

των εμπορικών σχέσεων με την Goodyear). 

Έχετε υπόψη σας ότι σε ορισμένες χώρες, πληροφορίες ταυτοποίησης αυτοκινήτου μπορεί 

επίσης να λαμβάνονται από δημοσίως προσβάσιμες πηγές στις οποίες έχουμε πρόσβαση 

προκειμένου να συνδέσουμε την πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας με τις πληροφορίες 

ταυτοποίησης αυτοκινήτου. 

Συνέπειες της άρνησης παροχής πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου 

 

Δεν έχετε καμία νομική υποχρέωση να παρέχετε στην Goodyear τις πληροφορίες σας που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου. Ωστόσο, η πρόσβαση σε παρεχόμενα από εμάς αγαθά 

και υπηρεσίες και η χρήση αυτών ενδέχεται να μην μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί αν 

δεν παρέχετε τις εν λόγω πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου.  

  



Σκοποί επεξεργασίας 

Η Goodyear και οι Εκτελούντες την επεξεργασία που ενεργούν εκ μέρους της επεξεργάζονται 

τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου που συλλέγονται από εσάς για 

συγκεκριμένο σκοπό και επεξεργάζονται μόνο τις πληροφορίες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου που είναι συναφείς προς την επίτευξη του εν λόγω σκοπού. 

Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου προκειμένου: 

• να αναλαμβάνουμε δραστηριότητες πωλήσεων και προμήθειας που σχετίζονται με τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, 

• να προωθούμε εμπορικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, 

• να διαχειριζόμαστε τους πελάτες και τους προμηθευτές μας (π.χ. εγγραφή χρήστη, 

δημιουργία λογαριασμού, πιστωτικοί έλεγχοι), 

• να διαχειριζόμαστε και να ενισχύουμε τη σχέση μας με τους πελάτες και τους 

προμηθευτές μας, 

• να προμηθεύουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στους πελάτες μας (π.χ. με τη 

διεκπεραίωση και τον εντοπισμό μιας αγοράς, πληρωμής, επιστροφής, εγγύησης ή 

έκπτωσης, τη διαχείριση της τιμολόγησης, τη ρύθμιση των υπηρεσιών),  

• να καταρτίζουμε και να διαχειριζόμαστε συμβάσεις με τους πελάτες και τους 

προμηθευτές μας, 

• να μετράμε το καταναλωτικό ενδιαφέρον στα διάφορα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, 

• να βελτιώνουμε τα υφιστάμενα (ή τα υπό ανάπτυξη) προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω 

ερευνών πελατών και μη πελατών, στατιστικών και δοκιμών ή ζητώντας την υποβολή 

σχολίων για προϊόντα και υπηρεσίες,  

• να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη προτιμήσεις σε μέσα 

επικοινωνίας (τηλέφωνο, email κ.τ.λ.) και τη συχνότητα, 

• να στέλνουμε κατά καιρούς προωθητικά email σχετικά με τα προϊόντα μας, ειδικές 

προσφορές και πληροφορίες που η εταιρεία στην οποία εργάζεστε μπορεί να βρει 

ενδιαφέρουσες, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας 

δηλώθηκε από εσάς ή για εσάς (εφόσον ισχύει), 

• άλλως να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω διάφορων καναλιών (π.χ. στέλνοντάς σας κατά 

καιρούς προωθητικά email σχετικά με τα προϊόντα μας, καθώς και ειδικές προσφορές 

και πληροφορίες), 

• να ελέγχουμε τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμόρφωσης με ισχύουσες πολιτικές, καθώς και με τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας 

και υγείας, 



• να διαχειριζόμαστε και να ελέγχουμε τους πόρους ΤΠ, συμπεριλαμβανομένης της 

διαχείρισης υποδομών & της επιχειρησιακής συνέχειας,  

• να διαχειριζόμαστε τα αρχεία μας,  

• να παρακολουθούμε τις δραστηριότητές μας (καταμέτρηση πωλήσεων, αριθμού 

κλήσεων κτλ.),  

• να διαφυλάσσουμε τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας,  

• να απαντάμε σε επίσημα αιτήματα από δημόσια ή δικαστική αρχή με την απαραίτητη 

πληρεξουσιότητα και 

• να διαχειριζόμαστε τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, να υπερασπιζόμαστε τα 

νόμιμα δικαιώματά μας και να προλαμβάνουμε και να εντοπίζουμε εγκληματικές 

ενέργειες, μεταξύ άλλων και μέσω τακτικών ελέγχων συμμόρφωσης. 

Νομική βάση της επεξεργασίας 

Δεν μας επιτρέπεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου, εάν δεν έχουμε έγκυρη νομική βάση. Επομένως, θα επεξεργαζόμαστε πληροφορίες 

που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου μόνο εάν: 

• έχουμε προηγουμένως λάβει τη συναίνεσή σας,  

• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας 

υποχρεώσεων προς εσάς ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν 

αιτήματός σας, 

• η επεξεργασία είναι απαραίτητη προκειμένου να τηρήσουμε τις νομικές ή 

κανονιστικές υποχρεώσεις μας (π.χ. φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις) ή 

• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα της Goodyear και 

δεν θίγει υπερβολικά τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις 

ελευθερίες σας. Επισημαίνεται ότι κατά την επεξεργασία των πληροφοριών σας 

που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου σε αυτή τη βάση, προσπαθούμε να 

διατηρήσουμε μια ισορροπία μεταξύ των έννομων συμφερόντων μας και του 

απορρήτου σας. 

Παραδείγματα τέτοιων «έννομων συμφερόντων» αποτελούν: 

▪ η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από τους προμηθευτές μας ή από 

δυνητικούς προμηθευτές μας, 

▪ η προσφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών μας στους πελάτες ή 

τους δυνητικούς πελάτες μας, 

▪ η αξιοποίηση οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών (π.χ. μπορεί να 

αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πλατφόρμες που 

προσφέρονται από εξωτερικούς προμηθευτές για την επεξεργασία 

δεδομένων), 

▪ η καλύτερη διαχείριση και χειρισμός των σχέσεων με τους πελάτες και 

τα δεδομένα τους, 



▪ η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πελάτες 

λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις τους σε μέσα επικοινωνίας 

(τηλέφωνο, email κτλ.) και τη συχνότητα, 

▪ η μέτρηση του ενδιαφέροντος των πελατών για προϊόντα της Goodyear 

και η καλύτερη κατανόηση της αλληλεπίδρασης των πελατών με τα 

email εμπορικής προώθησης, μεταξύ άλλων και μέσω της 

πραγματοποίησης στατιστικής και άλλης έρευνας και ανάλυσης 

δεδομένων σχετικά με την κατάσταση των email (π.χ. δεν παραδόθηκε, 

παραδόθηκε, ανοίχθηκε),  

▪ η παροχή της δυνατότητας στην Goodyear να προσφέρει διαφημίσεις 

και προσφορές προσαρμοσμένες στους πελάτες της ούτως ώστε η 

Goodyear να είναι σε θέση να εμπορεύεται καλύτερα τα προϊόντα της,  

▪ η πρόληψη της απάτης ή της εγκληματικής ενέργειας, της κατάχρησης 

των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, καθώς και η ασφάλεια των 

συστημάτων, της αρχιτεκτονικής και των δικτύων ΤΠ μας,  

▪ η πώληση μέρους της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών της 

στοιχείων ή εάν ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία έχουν 

εξαγοραστεί από τρίτο, στην οποία περίπτωση οι πληροφορίες που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου θα μπορούσαν να αποτελούν 

μέρος ενός από τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία και  

▪ η εκπλήρωση των στόχων μας στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής 

ευθύνης. 

  



Αποδέκτες των δεδομένων σε τρίτες χώρες 

Μπορεί να διαβιβάζουμε πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου στους 

υπαλλήλους μας (στον βαθμό που τις χρειάζονται προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά 

τους) και σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της Goodyear. Οι άλλες εταιρείες θα λειτουργούν 

είτε ως άλλος υπεύθυνος επεξεργασίας (στην οποία περίπτωση θα ενημερωθείτε χωριστά 

σχετικά με αυτήν την επεξεργασία) είτε θα επεξεργάζονται πληροφορίες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου μόνο εκ μέρους και κατόπιν αιτήματος του Υπεύθυνου επεξεργασίας 

(ενεργώντας σε αυτήν την περίπτωση ως Εκτελών την επεξεργασία). 

Επίσης, μπορεί να διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου σε τρίτους Εκτελούντες την επεξεργασία που δεν αποτελούν συνδεδεμένες 

εταιρείες της Goodyear για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών, εφόσον τις 

χρειάζονται για να εκτελέσουν τις οδηγίες που τους έχουμε δώσει. 

Οι εν λόγω τρίτοι Εκτελούντες την επεξεργασία περιλαμβάνουν: 

• τους παρόχους υπηρεσιών ΤΠ μας, τους παρόχους υπηρεσιών νέφους και τους 

παρόχους βάσεων δεδομένων, 

• τους συμβούλους, προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών μας που υποστηρίζουν την 

Goodyear στη διαφήμιση και εμπορική προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών 

της, αποθηκεύουν και αναλύουν τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου, διεξάγουν αξιολογήσεις, ελέγχους και έρευνες χρηστών και καταναλωτών, 

επικοινωνούν μαζί σας εκ μέρους της Goodyear, επεξεργάζονται και διενεργούν 

συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών και εγκαταστάσεων ελαστικών ή/και 

άλλων υπηρεσιών οχημάτων και τις ενέργειες που είναι άλλως απαραίτητες για την 

παροχή προωθητικής επικοινωνίας ή υπηρεσιών στους πελάτες. 

Οι πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου μπορεί επίσης να 

γνωστοποιούνται σε: 

• κάθε τρίτο στον οποίο αναθέτουμε ή αντικαθιστούμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα 

ή τις υποχρεώσεις μας δυνάμει σχετικής συμφωνίας, 

• οποιονδήποτε εθνικό ή/και διεθνή ρυθμιστικό, εκτελεστικό φορέα ή φορέα ανταλλαγής 

πληροφοριών ή δικαστήριο στις περιπτώσεις όπου υποχρεούμαστε να προβούμε σε 

γνωστοποίηση στο πλαίσιο ισχύοντος νόμου ή κανονισμού ή κατόπιν αιτήματός τους 

και 

• οποιαδήποτε κεντρική ή τοπική κρατική υπηρεσία και άλλους θεσμικούς ή δημόσιους 

φορείς. 

Διαβιβάσεις εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

Οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου που διαβιβάζονται εντός ή εκτός 

της Goodyear μπορεί επίσης να υφίστανται επεξεργασία σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. 

Εάν οι πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου διαβιβάζονται εκτός του 

ΕΟΧ, θα θέσουμε σε ισχύ τυποποιημένες για την ΕΕ συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από την εν λόγω διαβίβαση προκειμένου να διασφαλίσουμε 

το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας για τις διαβιβαζόμενες πληροφορίες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου. Μπορείτε να ζητήσετε πρόσθετες σχετικές πληροφορίες και να λάβετε 



αντίγραφο της σχετικής εγγύησης που έχουμε θέσει ασκώντας τα δικαιώματά σας, όπως 

ορίζεται κατωτέρω (βλ. Ενότητα «τα Δικαιώματά σας»). 

Διατήρηση πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου 

Θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου για όσο 

διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τις συλλέξαμε, 

μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση νομικών, λογιστικών απαιτήσεων ή απαιτήσεων υποβολής 

αναφοράς. 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε τις περιόδους διατήρησης πληροφοριών που 

επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου περιλαμβάνουν: τους σκοπούς για τους οποίους 

συλλέχθηκαν οι πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, τις νόμιμες 

προθεσμίες παραγραφής, τις περιόδους διατήρησης που επιβάλλονται από τον νόμο, τις 

ισχύουσες συμβατικές απαιτήσεις και τα σχετικά πρότυπα του κλάδου.  

  



Τα δικαιώματά σας 

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου 

που υφίστανται επεξεργασία από την Goodyear στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής. Εάν 

πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που κατέχουμε σχετικά με εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, 

μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωσή τους. Η Goodyear θα προβεί στην άμεση διόρθωση 

των εν λόγω πληροφοριών. 

Έχετε επίσης το δικαίωμα: 

• να ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών σας που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου, 

• να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των πληροφοριών σας που επιτρέπουν 

την αναγνώριση προσώπου,  

• να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στις περιπτώσεις όπου η Goodyear έλαβε τη 

συναίνεσή σας για την επεξεργασία πληροφοριών που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου (χωρίς η εν λόγω ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας 

πριν από την ανάκληση),  

• να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή  

• να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των πληροφοριών σας που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου για άλλους σκοπούς σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η 

Goodyear επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση 

προσώπου σε άλλη νομική βάση πέραν αυτής για την οποία δώσατε τη συναίνεσή σας. 

Η Goodyear θα σεβαστεί τις ως άνω αιτήσεις, ανακλήσεις ή ενστάσεις, όπως απαιτείται 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία δεδομένων. 

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. Πρόκειται για το δικαίωμα να 

λάβετε τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου που έχετε παράσχει στην 

Goodyear σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα 

μορφότυπο και να ζητήσετε τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπου σε εσάς ή σε τρίτο, χωρίς παρεμπόδιση από την Goodyear και 

σύμφωνα με τις δικές σας υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας.  

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα, στείλτε email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου privacy_office@goodyear.com. 

Εάν έχετε ερωτήσεις ή δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η Goodyear 

επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας που επιτρέπουν την αναγνώριση προσώπου, παρακαλείσθε 

να μας ενημερώσετε στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

privacy_office@goodyear.com ή γραπτή και υπογεγραμμένη αίτηση στη διεύθυνση Goodyear 

Dunlop Tires Operations S.A., Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg (Μεγάλο Δουκάτο 

του Λουξεμβούργου). Θα εξετάσουμε την ερώτηση ή το παράπονό σας και θα σας 

απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.  

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας 

δεδομένων. 

*** 
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