
 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΜΟΡΦΙΑΣ  ΜΑΡΙΑ ΠΑΛΑΤΟΥ 

 

Το Ινστιτούτο Ομορφιάς Μαρία Παλάτου (εφεξής «Ινστιτούτο») λειτουργεί νόμιμα από το 

2010 στη Θεσσαλονίκη στην οδό Παύλου Μελά 5, στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.  

Το Ινστιτούτο ειδικεύεται στις νέες και καινοτόμες μη επεμβατικές θεραπείες αντιγήρανσης 

και περιποίησης προσώπου και σώματος, καθώς και στη διάθεση προϊόντων προσώπου, 

σώματος και μακιγιάζ. Διοργανώνει, επίσης, εκδηλώσεις ενημέρωσης σε συνεργασία με 

εξειδικευμένες εταιρίες. Το Ινστιτούτο διατηρεί την ιστοσελίδα http://palatou.gr όπου 

προσφέρει πληροφορίες για θεραπείες, υπηρεσίες, προϊόντα, προσφορές,  και εκδηλώσεις. 

Στην ιστοσελίδα φιλοξενείται και blog όπου αναρτώνται νέα του Ινστιτούτου. Το Ινστιτούτο 

έχει δική του επίσημη σελίδα στα social media (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin).  

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, και την ελληνική νομοθεσία.  

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου εξηγεί πότε και γιατί το  Ινστιτούτο  συλλέγει προσωπικά 

στοιχεία, πώς τα χρησιμοποιεί, πώς και σε ποιες περιπτώσεις ενδέχεται να τα κοινοποιήσει 

σε τρίτους, και πώς τα διατηρεί ασφαλή.  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το Ινστιτούτο Ομορφιάς Μαρία Παλάτου συλλέγει από τα φυσικά πρόσωπα τα παρακάτω 

προσωπικά δεδομένα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) με τη σύμφωνη γνώμη και 

συγκατάθεσή τους. 

Πελατών: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση), δεδομένα πληρωμής (τραπεζικοί λογαριασμοί, 

αριθμοί πιστωτικών καρτών).  

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 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.  

• Οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας ανήκουν στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

και συλλέγονται απευθείας από τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων 

(πελάτες) κατόπιν ενημέρωσης και συγκατάθεσής τους όπως ορίζει ο Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

 

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, επίσης, να διατηρεί φωτογραφίες του 

http://palatou.gr/


 

πελάτη, κατά περίπτωση, που αφορούν στο στάδιο πριν την εφαρμογή μεθόδου ή θεραπείας 

και μετά από αυτό. Η καρτέλα πελάτη συμπληρώνεται με στοιχεία που παρέχουν με τη 

συγκατάθεσή τους οι πελάτες στους εργαζόμενους του Ινστιτούτου.  

 

Το Ινστιτούτο Ομορφιάς Μαρία Παλάτου δεν διαβιβάζει και διαθέτει τα ευαίσθητα 

προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται σε τρίτους.  

 

Προμηθευτών και συνεργατών: ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας 

(αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση έδρας), στοιχεία 

νόμιμων εκπροσώπων, επαγγελματική ιδιότητα, δεδομένα πληρωμής (τραπεζικοί 

λογαριασμοί, αριθμοί πιστωτικών καρτών). 

Εργαζομένων: ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση), δεδομένα πληρωμής, οικονομικά 

στοιχεία και στοιχεία μισθοδοσίας (π.χ. τραπεζικοί λογαριασμοί), δεδομένα κοινωνικής 

ασφάλισης (π.χ. ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, βεβαιώσεις ενσήμων), στοιχεία επαγγελματικής κατάρτισης 

(π.χ. τίτλοι σπουδών, συστατικές επιστολές). 

Το Ινστιτούτο μπορεί να ζητήσει στοιχεία που αντιστοιχούν σε ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα εργαζόμενων ή αιτούντων εργασίας, μόνο στην περίπτωση που το ορίζει ο νόμος 

και με βάση τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(Άρθρο 9 παράγραφος 2). 

 

Ενδιαφερόμενων για υπηρεσίες: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού 

τηλεφώνου για την αποστολή newsletters και SMS αντίστοιχα, σχετικά με τις υπηρεσίες, 

προσφορές και εκδηλώσεις του Ινστιτούτου. Η συγκατάθεση δίνεται με έντυπη φόρμα ή 

online (μέσω της επίσκεψης στην ιστοσελίδα ή τις επίσημες σελίδες στα social media) 

δίνοντας πάντα τη δυνατότητά ανάκλησης της συγκατάθεσης.  

Το Ινστιτούτο  ενδέχεται να συλλέξει σχόλια και ερωτήσεις πελατών και ενδιαφερόμενων για 

προϊόντα και υπηρεσίες του, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, εγγράφως και ηλεκτρονικά. 

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ  

Το Ινστιτούτο συλλέγει επίσης δεδομένα κατά τη διάρκεια της περιήγησης του επισκέπτη 

στον ιστότοπό του και στις σελίδες που διατηρεί στα social media, διάφορες ενέργειες που 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιήγησής του σε αυτόν και συλλέγονται 

αυτόματα από τη συσκευή ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης.  

Αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν: cookies, διευθύνσεις IP (πρωτόκολλου Διαδικτύου), 

επικεφαλίδες παραπομπής (referer headers), δεδομένα αναγνώρισης του προγράμματος 

διαδικτυακής περιήγησης και της έκδοσής του, τύπο συσκευής με την οποία γίνεται η 

πρόσβαση και η περιήγηση στην ιστοσελίδα, πληροφορίες για το δίκτυο, καθώς και εικόνες 

συλλογής στατιστικών στοιχείων (web beacons).  

Επίσης, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία τα οποία παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα (π.χ. ημερομηνία της 

επίσκεψής σας, διάρκεια παραμονής σας και περιοχές στον ιστότοπο τις οποίες 

επισκεφθήκατε ή κάνατε κλικ κλπ.). 

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο 

της παρούσας ιστοσελίδας. 

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα για λόγους ενημέρωσης και δεν προβαίνετε σε περαιτέρω 

ενέργειες (π.χ. ερώτηση ή σχόλιο μέσω αποστολής email) συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα 



 

πρόσβασης και περιήγησης στην ιστοσελίδα, τα οποία είναι απαραίτητα για την προβολή και 

λειτουργία της ιστοσελίδας.  

Αν και δεν υπάρχει πεδίο εγγραφής στην ιστοσελίδα (είσοδος με username και password) τα 

στοιχεία που συλλέγονται από την ιστοσελίδα είναι στατιστικής φύσης, ανώνυμα, και δεν 

μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα. Τα ίδιο ισχύει και για τα 

στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο από τις σελίδες που διατηρεί στα social 

media. Όλα τα cookies διαγράφονται μετά τη χρήση τους (αμέσως μετά ή μετά από τρεις 

μήνες) ενώ το ίχνος που απομένει είναι η τελική στατιστική ανάλυση. 

• Τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση στοχευμένων 

διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου μέσω remarketing και retargeting στις 

πλατφόρμες Facebook και google. 

Περισσότερα στοιχεία για τη χρήση των cookies μπορείτε να διαβάσετε στους όρους χρήσης 

της ιστοσελίδας και την πολιτική cookies.  

ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 

To Ινστιτούτο συλλέγει δεδομένα εικόνας από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης των χώρων του, 

και στους οποίους έχουν αναρτηθεί οι σχετικές σημάνσεις σύμφωνα με τον νόμο, για την 

προστασία των προσώπων, των υλικών αγαθών και την ασφάλεια του χώρου. 

ΠΟΤΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ 

ΑΦΟΡΟΥΝ;  

1) Όταν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. 

2) Όταν επικοινωνείτε με το Ινστιτούτο μέσω αλληλογραφίας, τηλεφώνου, email, 

κοινωνικών δικτύων ή μέσω της ιστοσελίδας του.   

3) Από προωθητικές ενέργειες μόνο εφόσον δώσετε ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση 

για να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία σας για λόγους ενημέρωσής σας για τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες.  

4) Από τρίτους μόνο και εφόσον παράσχετε σε εκείνους τη ρητή και ελεύθερη 

συγκατάθεσή σας σε αυτούς να τα διαβιβάσουν στο Ινστιτούτο.  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ: 

1) Για την προσφορά υπηρεσιών. 

2) Για την επικοινωνία μαζί σας. 

3) Για την ενημέρωση σας για νέες υπηρεσίες, προϊόντα, προσφορές και εκδηλώσεις.   

4) Για την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα σας μέσα από φόρμες επικοινωνίας ή 

άλλο ηλεκτρονικό έντυπο που συμπληρώσατε κατά την περιήγησή σας στον 

διαδικτυακό τόπο, φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων κατά τη διάρκεια προωθητικών 

ή ενημερωτικών ενεργειών.  

5) Για την επικοινωνία στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνών. 

6) Για την επεξεργασία μίας αίτησης εργασίας. 

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 



 

Το Ινστιτούτο  συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζει 

ο κανονισμός λειτουργίας του σύμφωνα με την εν γένει νομοθεσία για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία είναι σύννομη: 

• Όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συναίνεση για την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή 

περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.  

Η λήψη συγκατάθεσης θα γίνεται μέσω ειδικού Εντύπου Συγκατάθεσης, στο 

οποίο καταγράφεται, αποθηκεύεται και θα αποδεικνύεται η ελεύθερη, ρητή 

συγκατάθεση που δίνεται και θα αφορά συγκεκριμένο σκοπό. Η ανάκληση της 

συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη 

συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. 

• Για την εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Ινστιτούτου σε σχέση με την παροχή 

υπηρεσιών, την εκτέλεση συμβάσεων και συμφωνιών που έχει συνάψει με 

πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές. 

• Για τη συμμόρφωση του Ινστιτούτου με τις υποχρεώσεις του ως Υπεύθυνου 

Επεξεργασίας. 

• Για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή 

άλλου φυσικού προσώπου. 

• Ενόψει των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει για τη λειτουργία και 

ανάπτυξή του.  

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ  

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιού είναι νόμιμη εάν το παιδί 

είναι τουλάχιστον 16 χρονών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η 

επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα που έχει 

τη γονική μέριμνα του παιδιού ή ασκεί την επιμέλεια. 

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται το Ινστιτούτο   

υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Συλλέγονται για 

καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω 

επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Τα στοιχεία είναι 

κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς τους οποίους 

υποβάλλονται σε επεξεργασία, είναι ακριβή και όταν είναι αναγκαίο επικαιροποιούνται. 

Το Ινστιτούτο   λαμβάνει εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της 

επεξεργασίας. Επίσης, λαμβάνει εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια 

της επεξεργασίας και την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγει. Η επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων εγγυάται την ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία 

τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, 

καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών 

μέτρων. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    



 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται και διατηρούνται για όσο διάστημα 

απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, προκειμένου το 

Ινστιτούτο να παρέχει τις υπηρεσίες του, για την ανταπόκριση σε αιτήματά σας, για επίλυση 

τυχόν προβλημάτων, για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία, ή/και ενόψει τυχόν νομικών αξιώσεων/καταγγελιών, καθώς και για 

σκοπούς ασφάλειας. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί να κρατηθούν για ένα 

εύλογο διάστημα και έως 10 χρόνια μετά την τελευταία σας αλληλεπίδραση με τον 

Ινστιτούτο. 

Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν, παύουν να είναι απαραίτητα, 

διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Για την περίπτωση που το Ινστιτούτο επεξεργάζεται 

δεδομένα για στατιστικούς σκοπούς, αυτά ανωνυμοποιούνται ώστε να μην μπορούν να 

οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων. 

Τα δικαιώματά σας επί των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν: 

Έχετε τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: 

Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 

διατηρεί το Ινστιτούτο, τους σκοπούς επεξεργασίας, την προστασία και τον χρόνο 

διατήρησής τους (δικαίωμα ενημέρωσης). 

Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης). 

Το δικαίωμα να ζητήσετε από το Ινστιτούτο  να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να 

επικαιροποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία προσκομίζοντας αν απαιτείται τα ανάλογα 

δικαιολογητικά (δικαίωμα διόρθωσης/επικαιροποίησης). 

Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 

αφορούν, στις περιπτώσεις που η τήρησή τους δεν είναι πλέον απαραίτητη για τον 

Ινστιτούτο. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται υπό προϋποθέσεις, καθώς μπορεί το Ινστιτούτο 

να πρέπει να τηρεί για περισσότερο βάσει νόμου ή έναντι νομικής αξίωσης (δικαίωμα 

διαγραφής). 

Το δικαίωμα, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, όπως στην περίπτωση της αποστολής 

ενημερωτικών ανακοινώσεων και προωθητικών ενεργειών. Επιπλέον μπορείτε να το 

δηλώσετε στο σχετικό πεδίο που θα συνοδεύει την ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικών 

δελτίων (δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης). 

Το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων, σε 

περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ακρίβεια ή την επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ο 

περιορισμός της επεξεργασίας μπορεί να οδηγήσει στην αδυναμία του Ινστιτούτου να 

παρέχει τις υπηρεσίες του ή να μην μπορεί να επεξεργαστεί μία αίτηση εργασίας (εάν το 

υποκείμενο ενδιαφέρεται για θέση εργασίας). 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το Ινστιτούτο  θα παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων απάντηση στο αίτημά του εντός 

ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.  



 

Η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο μήνες, εφόσον απαιτείται, 

λαμβάνοντας υπόψη την  πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Οι 

πληροφορίες που παρέχονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας παρέχονται δωρεάν. Εάν τα 

αιτήματα του υποκειμένου είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του 

επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το Ινστιτούτο ως υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί 

είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για 

την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή  

να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. Στην τελευταία περίπτωση το Ινστιτούτο οφείλει 

να αποδείξει ότι το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. 

 

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 

του website www.palatou.gr 

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. 

 

Διαβίβαση στοιχείων σε τρίτους 

Το Ινστιτούτο ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα με τρίτους για νόμιμους 

σκοπούς μόνο στην περίπτωση που απαιτεί ο νόμος, απορρέει από νομική υποχρέωση,  και 

στην περίπτωση που δώσετε τη ρητή σας συγκατάθεση. Πιο ειδικά: 

- Εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία: Το Ινστιτούτο  ενδέχεται να κοινοποιήσει 

πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα εφόσον απαιτείται από το νόμο ή εάν η 

κοινοποίηση είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων του Ινστιτούτου  

ή/και για τη συμμόρφωσή του με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική 

διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση το Ινστιτούτο θα λαμβάνει κάθε οργανωτικό και 

τεχνικό μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίζουν να 

προστατεύονται.  

- Χρήση υπεργολάβων (εκτελούντες την επεξεργασία και υπεργολάβοι 

επεξεργασίας): το Ινστιτούτο ενδέχεται να αναθέσει σε υπεργολάβους την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα τη 

διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, για σκοπούς επικοινωνίας και 

αποστολής ενημερώσεων και ανακοινώσεων. Καθήκον του Ινστιτούτου είναι να 

διασφαλίσει ότι θα τηρήσουν την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα 

νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων υπογράφοντας σχετικές ρήτρες για τη 

νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.  

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας και Ειδοποίηση Απορρήτου 

Το Ινστιτούτο Μαρία Παλάτου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα 

Ειδοποίηση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η συλλογή και επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα 

με την πολιτική προστασίας που είναι σε ισχύ. Σημαντικές τροποποιήσεις της πολιτικής 

προστασίας θα σας γνωστοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτηση στην 

ιστοσελίδα της Ινστιτούτου, ώστε να επιλέξετε αν θα συνεχίσετε να επιθυμείτε να 

χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του. 

mailto:info@palatou.gr
http://www.palatou.gr/


 

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή  

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αμφισβήτηση από μέρους σας της σύννομης χρήσης 

των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@palatou.gr 

και στο 2310 756 383  

Για περαιτέρω αιτήματα και ενέργειες ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να 

απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. www.dpa.gr 
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