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Το GDPR είναι ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΕΕ 2016/679) και  τίθεται  σε  ισχύ σε  όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 25 Μάϊου 2018.  Σε
συνέπεια  με  τους  κανόνες  εμπιστευτικότητας  και  απορρήτου,  σύμφωνα  με  τη  γενική  μας
Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρακαλούμε για την
συγκατάθεσή σας ώστε να διατηρούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να συνεχίσουμε να
σας αποστέλλουμε τις ενημερώσεις μας.

H ΖΕΥΣ  ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ  ΑΕ  είναι  μια  αναγνωρισμένη  Οργάνωση  Παραγωγών  η  οποία  παράγει,
συλλέγει, συντηρεί, τυποποιεί και εξάγει νωπά οπωροκηπευτικά.

1. Προστασία προσωπικών δεδομένων και προστασία δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με εσάς και επιτρέπει την 
ταυτοποίηση, όπως το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και των οριζόμενων από 
εσάς υπευθύνων επικοινωνίας , ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός κλπ. 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών , προμηθευτών και εργαζομένων μας συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται 
και διαβιβάζονται, τα μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, τους λόγους και το χρονικό διάστημα που αυτά αποθηκεύονται, αλλά και για 
το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά 
πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε 
προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η 
οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η 
αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή
διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η παρούσα Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί 
οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε 
ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα 
Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που 
έχουν πραγματοποιηθεί. 

Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο όταν είναι απολύτως 
αναγκαία.  

 Ποτέ  δεν  πουλάμε,  νοικιάζουμε  ή  διανέμουμε  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  ή
δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. 

2. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και γιατί

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:
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2.1  Για  την  Παρακολούθηση  του  Μητρώου  των  Καλλιεργητών  και  των  Αγροτεμαχίων
συμβατική υποχρέωση της εταιρίας ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών σύμφωνα με
τον  Καν.(ΕΚ)2200/96  ,  Καν.(ΕΕ)891/2017,  Καν.(ΕΕ)892/2017,  Καν.
(ΕΕ)1308/2013 ,ΥΑ40000/2003 και Καν. (EE) αριθ. 1151/2012. 

2.2  Για την Παρακολούθηση των εισροών,  καλλιεργητικών φροντίδων (θρέψη λίπανση) και
άλλων  επεμβάσεων  στα  αγροτεμάχια  των  παραγωγών  της  Οργάνωσης  στα  πλαίσια  της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (Πρωτόκολλο  GlobalGap, Πρότυπο  Agro2-1, ΠΓΕ,  EPD), η οποία
αποτελεί υποχρέωση της εταιρίας σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ασφάλεια των τροφίμων. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παραπάνω πολιτική είναι
:

 Να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή και θρεπτικά για τον άνθρωπο.

 Να  εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο φυτοπροστασίας.

 Να εξασφαλίζονται επαρκείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, το
περιεχόμενο την επισήμανση και τη χρήση των τροφίμων.

 Να θεσπίζονται  µέτρα που εγγυώνται  ότι  δεν  κυκλοφορούν στην αγορά µη ασφαλή
τρόφιµα  και  εξασφαλίζουν  ότι  υπάρχουν  τα  συστήµατα  για  τον  εντοπισµό  και  την
επίλυση των προβληµάτων σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων, προκειµένου να
εξασφαλίζεται  η  ορθή  λειτουργία  της  εσωτερικής  αγοράς  και  να  προστατεύεται  η
δηµόσια υγεία.

Σε  συμμόρφωση  των  παραπάνω  η  εταιρία  ακολουθεί  ιδιωτικά  πρότυπα  και  μέσω  αυτών
εφαρμόζει σύστημα ταυτοποίησης και ιχνηλάτισης των προϊόντων της και συλλέγει τα εξής
στοιχεία :

Προσωπικά στοιχεία παραγωγού

 Ονοματεπώνυμο 

 Διεύθυνση

 ΑΦΜ / ΑΔΤ 

 Επάγγελμα

 E-mail

 Αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου

Στοιχεία αγροτεμαχίου

 Χαρτογράφηση Αγροτεμαχίου 
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 Όγκος παραγωγής 

 Αριθμός παρτίδας 

Στα πλαίσια της εμπορικής συνεργασίας που διατηρούμε με τους πελάτες μας και σύμφωνα με 
τα όσα προβλέπονται από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, συλλέγουμε τα στοιχεία των 
πελατών μας για την διεκπεραίωση των εξαγωγικών μας διαδικασιών μέσω των οποίων 
περιλαμβάνεται και η τελωνειακή διαδικασία. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι : 

Στοιχεία Πελατών 

 Ονοματεπώνυμο / επωνυμία εταιρίας 

 Διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη Χώρα) 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας ( σταθερό/κινητό) 

 Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επικοινωνίας 

 Email υπευθύνου επικοινωνίας 

 Στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης εμπορευμάτων (οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη, Χώρα, 
Τηλέφωνο, Φαξ)

Στοιχεία Εργαζομένων 

 Ονοματεπώνυμο

 Αντίγραφο ΑΔΤ 

 Διεύθυνση (οδός, αριθμός, ΤΚ, Πόλη Χώρα) 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας ( σταθερό/κινητό) 

 Αντίγραφο Διαβατηρίου – Άδειας εργασίας – Άδειας Παραμονής (μόνο για αλλοδαπούς) 

 Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας 

 Α.Μ.Κ.Α.

 Πιστοποιητικό Υγείας 

 Πιστοποιητικό Εμβολιασμού κατά του COVID-19 

 Αντίγραφο βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης
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Μετά το πέρας της διαδικασίας συμπλήρωσης της αίτησης για την κάλυψη εποχικών θέσεων
και  το αργότερο μετά την παρέλευση έξι  (6)  μηνών από την υποβολή της,  τα Προσωπικά
Δεδομένα  διαγράφονται.  Αν  τελικά  η  ΖΕΥΣ  Ακτινίδια  ΑΕ  αποφασίσει  να  διατηρήσει  τα
Προσωπικά  Δεδομένα  για  την  κάλυψη  μιας  άλλης  θέσης,  θα  ενημερώσει  σχετικά  τον
ενδιαφερόμενο και θα ζητήσει τη συγκατάθεσή του για αυτήν την περαιτέρω επεξεργασία, την
οποία μπορεί και να αρνηθεί.

3. Κοινοποίηση Προσωπικών Δεδομένων

Η ΖΕΥΣ Ακτινίδια ΑΕ, κοινοποιεί  στοιχεία των καλλιεργητών της,  στις  ακόλουθες  κατηγορίες

αποδεκτών:
# Φορέας Δεδομένα Σκοπός Επεξεργασίας

1 ΟΠΕΚΕΠΕ/ΥΠΑΑΤ
Στοιχεία Αγροτεμαχίων
Στοιχεία Παραγωγής

Επικαιροποίηση Μητρώου
Στοιχεία Παραγωγής

2 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Στοιχεία Αγροτεμαχίων
Στοιχεία Παραγωγής

Πιστοποίηση ΠΓΕ

3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ

Στοιχεία Αγροτεμαχίων
Στοιχεία Παραγωγής

Συστήματα Ποιότητας (GlobalGAP, 
GRASP, Agro 2-1 2-2)

4
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ

Στοιχεία Αγροτεμαχίων
Στοιχεία Παραγωγής
Στοιχεία Κατανάλωσης 
Ενέργειας
Στοιχεία Υδάτινων Χώρων
Στοιχεία Μηχανολογικού 
Εξοπλισμού

Επικαιροποίηση Πιστοποίησης 
Περιβαλλοντικών Συστημάτων

5
ΠΕΡΙΦΑΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΙΕΡΙΑΣ-
ΔΑΟΚ

Στοιχεία Αγροτεμαχίων
Στοιχεία Παραγωγής

Ερευνητικά Προγράμματα & 
Προγράμματα Επισκόπησης για 
Εχθρούς & Ασθένειες

6 ΕΛΓΑ
Στοιχεία Αγροτεμαχίων
Στοιχεία Παραγωγής

Εκτίμηση Ζημίας Φυτικής Παραγωγής 
& Ενεργητικής Προστασίας

7
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ  

Στοιχεία Αγροτεμαχίων
Στοιχεία Παραγωγής

Ερευνητικά Προγράμματα & Αναλύσεις

8
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Στοιχεία Αγροτεμαχίων
Στοιχεία Παραγωγής

Διασφάλιση Ασφάλειας των Προϊόντων
και Αξιολόγηση της Ποιότητας

9 ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

Εκδιδόμενα Τιμολόγια
Λογιστικές Καρτέλες
Συμφωνητικά
Παραστατικά Πληρωμής

Φορολογικές Υποχρεώσεις 

10 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Στοιχεία Αγροτεμαχίων
Στοιχεία Παραγωγής

Έλεγχος Ένταξης στην Συμβολαιακής 
Γεωργίας
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Συμφωνητικό Ανάθεσης 
Προμήθειας

11

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΙΔΥΡΜΑΤΑ,ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
(ΕΦΚΑ)

Προσωπικά Στοιχεία 
Εργαζομένου, Στοιχεία 
συμβάσεως εργασίας ( ωράριο, 
διάρκεια, μισθός ημερομίσθιο 
κλ.π)

Αναγγελία Πρόσληψης, Κοινοποίηση 
Σύμβασης Εργασίας, Τροποποίηση 
Ωραρίου εργασίας, καταγγελία 
σύμβασης ή λύση σύμβασης. 

 
3. Σχετικά με τον διακομιστή της ιστοτοποθεσίας  zeusCore

Όλη η επισκεψιμότητα (μεταφορά αρχείων) μεταξύ της ιστοτοποθεσίας και του προγράμματος
περιήγησής  σας  είναι  κρυπτογραφημένη  μέσω  πρωτοκόλλου  HTTPS.  Ενδέχεται  να
γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για τους σκοπούς της ιχνηλάτισης
των αγροτικών προϊόντων. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα
μέτρα  τεχνικής  και  επιχειρησιακής  ασφάλειας  για  την  προστασία  των  προσωπικών  σας
δεδομένων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας της ιστοτοποθεσίας  zCore είναι ο Μανάκος Μ. Αναστάσιος ενώ
στην επεξεργασία των στοιχείων πώλησης ο Ιωαννίδης Χ. Αντώνιος και η . Έχετε το δικαίωμα
να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή κάποιο αίτημά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα στο
e-mail datacare@zeuskiwi.gr.

5. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η εταιρία  μας  δεν  έχει  υποχρέωση για  διορισμό  Data Protection Officer,  σύμφωνα με  τον
Κανονισμό.

6. Παραβιάσεις Δεδομένων 

Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν
είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν
κλαπεί.

7. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας

Η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με την αναθεώρηση του
πρωτοκόλλου GlobalGap ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες
μας ή τους καλλιεργητές μας για αυτές τις αλλαγές. Αντ 'αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε
περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.

8. Οι εκτελώντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργαζόμαστε
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Η εταιρία μας συνεργάζεται με οίκους του εξωτερικού εντός και εκτός Ευρώπης. Η εταιρία 
παρέχει τα προσωπικά σας στοιχεία στο πλαίσιο της εμπορικής συνεργασίας που συνάπτει και 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς που αναφέρονται στην 
παρ. 2.1 και 2.2 της παρούσας πολιτικής, πάντοτε με σκοπό την διαφύλαξη της ασφάλειας των
τροφίμων και της δημόσιας υγείας. 

9. Ποια τα Δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα
οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους και σε
ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν
αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας. Άλλα δικαιώματα τα οποία
έχετε  βάσει  της  σχετικής  νομοθεσίας  περί  προστασίας  των  προσωπικών  δεδομένων
περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/ και διόρθωση των δεδομένων
σας,  την  παύση  ή/και  περιορισμό  της  επεξεργασίας  τους  και  τη  διαγραφή  τους  από  τα
συστήματα  της  ΖΕΥΣ  Ακτινίδια  ΑΕ,  εφόσον  δεν  υπάρχει  άλλη  εκ  του  νόμου  υποχρέωση
διατήρησής  τους.  Επίσης  διατηρείτε  το  δικαίωμα  φορητότητας  ή/και  εναντίωσης  στην
επεξεργασία  των  προσωπικών  δεδομένων  σας.  Μπορείτε  να  ασκήσετε  όλα  τα  ως  άνω
δικαιώματά  σας  υποβάλλοντας  εγγράφως  σχετική  αίτηση  στη  διεύθυνση
datacare@zeuskiwi.gr. Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/
και για διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Προστασίας Δεδομένων (“Data
Protection Officer”) της ΖΕΥΣ Ακτινίδια ΑΕ, είτε τηλεφωνικώς στο 23510-53559 είτε μέσω e-
mail  στη  διεύθυνση  datacare@zeuskiwi.gr.  H  ΖΕΥΣ  Ακτινίδια  ΑΕ  καταβάλλει  κάθε  δυνατή
προσπάθεια ώστε τα αιτήματά σας να απαντηθούν χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση
εντός μηνός από την παραλαβή τους. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για εξήντα
(60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας,
μετά από σχετική εμπρόθεσμη ενημέρωσή σας. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να απευθύνεστε
στον  Υπεύθυνο  Προστασίας  Δεδομένων,  στην  Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ή/ και να ασκείτε δικαστική προσφυγή, εφόσον θεωρείτε ότι τα ανωτέρω
δικαιώματά σας παραβιάστηκαν.

Η ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και φροντίζει για τη θεμιτή και 
νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την 
ασφαλή τήρησή τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 2472/1997, 
διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας 
περιέρχεται σε γνώση της.
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