Ενημέρωση των εταιρειών για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Νόμου 4624/2019 και τη
συναφή ελληνική νομοθεσία
Οι Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών και οι θυγατρικές εταιρείες Eurolife FFH
Ανώνυμος Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής και Eurolife FFH Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών
Ασφαλίσεων(εφεξής οι «Εταιρείες») διαθέτουν διαδικτυακή παρουσία, εκτός των άλλων,
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους παρακάτω επίσημους λογαριασμούς (εφεξής
«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης»):
•
•
•

Facebook
Linkedin
Youtube

H Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών μαζί με την εκάστοτε πλατφόρμα
κοινωνικής δικτύωσης είναι από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Παρόλα αυτά δεν
μπορούμε να επηρεάσουμε το πως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επεξεργάζονται τα
δεδομένα σας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επεξεργασίας. Για να ενημερωθείτε για το
πως επεξεργάζονται τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης τα προσωπικά σας δεδομένα
παρακαλώ επισκεφθείτε τα παρακάτω:
•
•
•

Facebook:εδώ και εδώ
Linkedin:εδώ
Youtube as a platform of Google Inc.: εδώ

Κατά την επίσκεψη και συμμετοχή σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης συλλέγουμε και
επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας από το προφίλ σας, όπως το όνομα χρήστη και η
φωτογραφία σας(εφόσον είναι διαθέσιμα), καθώς και τα δεδομένα αλληλεπίδρασής σας με
τις δημοσιεύσεις μας(σχόλια, αντιδράσεις τύπου like) αλλά και τυχόν δεδομένα που μας
αποστέλλετε με τη μορφή μηνύματος. Παράλληλα έχουμε πρόσβαση σε στατιστικά τα οποία
μας παρέχονται σε ανωνυμοποιημένη μορφή.
Σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω δεδομένων είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά
με τα νέα των Εταιρειών ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα τυχόν μηνύματα που
στέλνετε.
Η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας, η οποία εκφράζεται κάνοντας
like/follow/subscribe στην εκάστοτε σελίδα των Εταιρειών στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Η ανάκλησή της μπορεί να πραγματοποιηθεί με το ίδιο ακριβώς τρόπο(unlike,
unfollow, unsubscribe). Η συγκατάθεσή σας πρέπει να ακολουθεί της παρούσας ενημέρωσή
σας αναφορικά με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η ενημέρωση
βρίσκεται σε εμφανές σημείο στην εκάστοτε σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
όπου επισκέπτεστε.
Υπάρχει περίπτωση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να λάβουν χώρα διαγωνισμοί στους
οποίους μπορείτε να συμμετέχετε με τεχνικές όπως η δημιουργία σχολίου ή αντίδρασης(π.χ
like) κάτω από το post της αντίστοιχης ενημέρωσης για το διαγωνισμό. Η συμμετοχή σας
στους διαγωνισμούς είναι σε εθελοντική βάση, έχει ως νομική βάση τη συγκατάθεση που
παρέχετε μέσω του σχολίου σας ή της αντίδρασής σας και μπορεί να ανακληθεί με τη
διαγραφή αυτού. Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί το όνομα
χρήστη σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας στην περίπτωση που κερδίσετε και να
αναδημοσιευθεί αυτό στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας για τη διαφάνεια της
διαδικασίας.

