
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Το Ινστιτούτο Ομορφιάς Μαρία Παλάτου ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων που συλλέγει και χρησιμοποιεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δεσμεύεται 

να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα  των φυσικών προσώπων και τα προσωπικά 

τους δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, την ελληνική νομοθεσία, και την Πολιτική 

Απορρήτου του.  

Το Ινστιτούτο συλλέγει από τα φυσικά πρόσωπα τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα 

(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) με τη σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεσή τους: 

ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα πληρωμής (τραπεζικοί λογαριασμοί, 

αριθμοί πιστωτικών καρτών) σε περίπτωση που η πληρωμή γίνει μέσω e -banking.  

Το Ινστιτούτο δημιουργεί και διατηρεί στα αρχεία του καρτέλα πελάτη προκειμένου να 

προσφέρει με ασφάλεια τις εξατομικευμένες και ενδεδειγμένες υπηρεσίες αισθητικής στο 

πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας του. Η καρτέλα μπορεί να περιλαμβάνει: ιατρικό ιστορικό, 

παθήσεις, πληροφορίες για επεμβάσεις, ιατρική και φαρμακευτική αγωγή, ιατρικές ή 

παρακλινικές εξετάσεις και άλλες υπηρεσίες ιατρικής ή αισθητικής που διενεργήθηκαν στο 

παρελθόν από τρίτους. Το Ινστιτούτο διενεργεί μετρήσεις που διεξάγονται στον χώρο του 

(π.χ. λιπομετρήσεις, μέτρηση βάρους), και καταγράφει το είδος των υπηρεσιών και των 

προϊόντων που ενδείκνυνται και προσφέρονται στον πελάτη. Μπορεί να διατηρεί, επίσης, 

φωτογραφίες του πελάτη, κατά περίπτωση, που αφορούν το στάδιο πριν την εφαρμογή μίας 

μεθόδου ή άλλη θεραπείας και μετά από αυτό.  

Το Ινστιτούτο Ομορφιάς Μαρία Παλάτου δεν διαβιβάζει και διαθέτει τα προσωπικά 

δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σε τρίτους. 

 

Η άσκηση των δικαιωμάτων σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

σας και η ανάκληση της συγκατάθεσης που έχετε δώσει μπορεί να γίνει μέσω email στο 

info@palatou.gr, μέσω του website www.palatou.gr ή με έντυπη φόρμα που θα 

συμπληρώσετε στο Ινστιτούτο Ομορφιάς Μαρία Παλάτου, Παύλου Μελά 5, Εύοσμος, 

Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310 756 3833. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη 

νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 
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