
Ενημνρωτικό έντυπο 
για την 

προστασία δνδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
 
 
1. Δνδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
 
Εμείς, οι δικηγόροι Dr. Ελένη Διαμαντή, Dr. Martin Getreuer και Dr. Georg Getreuer 
συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού 
χαρακτήρα αποκλειστικά με τη συναίνεσή σας ή/και κατόπιν εντολής σας ή διορισμού,  
μόνο για τους συμφωνημένους σκοπούς της επεξεργασίας ή βάσει νόμου που δεν 
αντίκειται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τηρώντας τις διατάξεις 
του αστικού δικαίου και τις διατάξεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. 
 
Συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των δικηγορικών υπηρεσιών ή τα οποία 
μας έχετε διαθέσει οικειοθελώς. 
 
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα μεμονωμένα δεδομένα για προσωπικές ή 
αντικειμενικές καταστάσεις, όπως όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία γεννήσεως, ηλικία, φύλο, αριθμός 
μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, μαγνητοσκoπήσεις (video), φωτογραφίες, ηχογραφήσεις 
της φωνής ενός προσώπου και βιομετρικά δεδομένα, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα. 
Επίσης περιλαμβάνονται και τα ευαίσθητα δεδομένα, όπως τα δεδομένα που αφορούν την 
υγεία ή μια ποινική διαδικασία. 
 
 
2. Ενημέρωση και διαγραφή 
 
Ως εντολέας και γενικότερα ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να 
ενημερωθείτε για τα αποθηκευμένα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (με την 
επιφύλαξη της τήρησης της υποχρέωσης εχεμύθειας των δικηγόρων), την πηγή 
προέλευσης αυτών και τον αποδέκτη καθώς και το σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων. 
Επίσης έχετε δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων σας, μεταφοράς αυτών σε άλλο πάροχο 
υπηρεσιών (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), εναντίωσης στην επεξεργασία και 
περιορισμού της επεξεργασίας καθώς και διαγραφής και κλειδώματος ανακριβών 
δεδομένων ή/και δεδομένων, τα οποία υποβλήθηκαν σε μη προβλεπόμενη επεξεργασία. 
 
Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε 
όπως μας ενημερώσετε σχετικά. 
 
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε για τα δεδομένα σας, να τα 
διαγράψετε, να τα διορθώσετε, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτών ή/και να 
ζητήσετε τη μεταφορά τους (υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλούνται δυσανάλογες 
δαπάνες), παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετική δήλωση στη διεύθυνση του 
δικηγορικού γραφείου που αναγράφεται υπό το σημείο 8. 
 
Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από εμάς 
παραβιάζει το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή ότι 
προσβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο τα σχετικά σας δικαιώματα, έχετε τη δυνατότητα να 
υποβάλλετε τις διαμαρτυρίες σας στην εποπτική αρχή. Αρμόδια στην Αυστρία είναι η Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Datenschutzbehörde, www.dsb.gv.at). 
 
 
 



3. Ασφάλνια των δνδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Διασφαλίζουμε την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με τη λήψη 
ανάλογων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά αφορούν ιδίως την 
προστασία από μη εγκεκριμένη, παράνομη ή ακόμα και τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, 
απώλεια, χρήση και παραποίηση των δεδομένων. 
 
Παρά τις προσπάθειές μας να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας δεν μπορούμε 
να αποκλείσουμε την πιθανότητα να αποκτήσουν τρίτοι πρόσβαση σε δεδομένα σας, όταν 
μας τα γνωστοποιείτε μέσω του διαδικτύου.  
 
Παρακαλώ πολύ όπως γνωρίζετε ότι δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη 
δημοσιoποίηση πληροφοριών που προήλθε, χωρίς δικό μας πταίσμα, από διαβίβαση ή/και 
μη εγκεκριμένη πρόσβαση τρίτων. 
 
 
4. Χρήση των δνδομένων 
 
Δεν θα προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας 
έχετε παράσχει, για σκοπούς διαφορετικούς απ’ αυτούς που καλύπτει η σύμβαση εντολής 
ή η συναίνεσή σας ή διάταξη που δεν αντίκειται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Εξαιρείται η χρήση για στατιστικούς σκοπούς, εφόσον τα δεδομένα 
που διατέθηκαν έχουν ανωνυμοποιηθεί. 
 
 
5. Διαβίβαση των δνδομένων σν τρίτους 
 
Πιθανώς να είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της εντολής να προωθήσουμε τα δεδομένα 
σας σε τρίτους ( π.χ. αντίδικο, από εμάς διορισμένους πληρεξουσίους, ασφαλιστικά 
ιδρύματα, παρόχους υπηρεσιών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την εκτέλεση της 
εντολής κλπ.), σε δικαστήρια ή σε δημόσιες υπηρεσίες. Η προώθηση των δεδομένων 
πραγματοποιείται βάσει του ΓΚΠΔ και μόνο για την εκτέλεση της εντολής ή κατόπιν 
προηγούμενης συναίνεσής σας. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της νομικής εκπροσώπησης και υποστήριξης 
συλλέγουμε από τρίτες πηγές πληροφορίες που σας αφορούν και σχετίζονται με την 
υπόθεση σας. 
 
Κάποιοι από τους αναφερθέντες αποδέκτες των δεδομένων σας βρίσκονται σε άλλη χώρα 
ή προβαίνουν σε επεξεργασία σε άλλη χώρα. Το επίπεδο προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες χώρες ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σε αυτό της 
Αυστρίας. Εμείς διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας μόνο σε χώρες, οι οποίες έχουν κριθεί από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι διαθέτουν ένα εύλογο επίπεδο προστασίας δεδομένων, ή 
λαμβάνουμε μέτρα θέτοντας τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ώστε να διασφαλιστεί ότι 
οι αποδέκτες διαθέτουν ένα εύλογο επίπεδο προστασίας.  
 
 
σ. Γνωστοποίηση παραβιάσνων δνδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διασφαλίσουμε ότι παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα διαπιστώνονται έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση τις γνωστοποιούμε αμέσως σ’ 
εσάς και στην αρμόδια εποπτική αρχή.  
 
 
7. Διατήρηση δνδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Δεν θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για διάστημα μεγαλύτερο απ’ 
ότι είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών ή/και των εκ του νόμου 



προβλεπόμενων υποχρεώσεων και προς υπεράσπιση κατά αξιώσεων που πηγάζουν από τις 
διατάξεις περί ευθύνης. 
 
 
8. Στοιχνία νπικοινωνίας 
 
Η προστασία των δεδομένων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Εάν έχετε 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αντιρρήσεις ή θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην 
επεξεργασία των δεδομένων σας, παρακαλώ πολύ όπως επικοινωνήσετε με:  
 
Δρ. Ελένη Διαμαντή 
Dr. Martin Getreuer 
Dr. Georg Getreuer 
Weyrgasse 6 
1030 Βιέννη 
Τηλ. 01 713 14 25 
E-Mail: office@getreuer.at; office@diamanti.at 
www.getreuer.at; www.diamanti.at 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


