
Προς κάθε ενδιαφερόµενο, 

Εν όψει της εφαρµογής του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού για την 

Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι 

η Οµόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και διακριτικό 

τίτλο “NATURAL BALANCE” που εδρεύει στη Θέρµη Θεσσαλονίκης (Δ. 

Υψηλάντου 24) µε ΑΦΜ 800518509, Δ.Ο.Υ Ζ’ Θεσσαλονίκης µε αντικείµενο 

εργασιών την εµπορία συµπληρωµάτων διατροφής  έχει δεσµευθεί εδώ και 

αρκετούς µήνες σε ένα σχέδιο προετοιµασίας που θα εξασφαλίσει τη συµµόρφωση 

µας µε τον Κανονισµό έως την 25 Μαΐου του 2018, ηµεροµηνία στην οποία τίθεται 

σε εφαρµογή ο Κανονισµός. 

Ο GDPR (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων -

ΕΚ 2016/679) είναι η σηµαντικότερη διάταξη προστασίας δεδοµένων από την 

οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων του 1995 και ορίζει ένα 

τυποποιηµένο σύνολο κανόνων για την προστασία δεδοµένων, κοινό σε επίπεδο 

ΕΕ. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ενισχύει τα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων 

ταυτόχρονα µε την αύξηση των υποχρεώσεων των εταιρειών. Η «η Οµόρρυθµη 

εταιρία ΑΦΟΙ ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο “NATURAL 

BALANCE” επιδεικνύει εδώ και χρόνια µεγάλη αφοσίωση και ευαισθησία στη 

διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων και θα συνεχίσει να πράττει 

έτσι µε: 

• Λήψη επιπρόσθετων τεχνικών µέτρων ασφαλείας. 

• Συνεχή αναµόρφωση της Πολιτικής Προστασίας Δεδοµένων την 

οποία µπορείτε να βρείτε στο site µας, www.specchiasol.gr 

• Συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων της σε 

θέµατα διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδοµένων. 

• Υποστήριξη των υποκειµένων που θέλουν να ασκήσουν τα νόµιµα 

δικαιώµατα τους σε σχέση µε τα προσωπικά τους δεδοµένα. 

• Διασφάλιση ότι όλοι οι συνεργάτες και προµηθευτές της ΑΦΟΙ 

ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο “NATURAL BALANCE” 

είναι συµµορφωµένοι µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό (GDPR). 

http://www.specchiasol.gr


Γνωρίζουµε ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία αποτελούν τη βάση για µια συνεργασία 

εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας και η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι εξίσου 

κεντρική µέριµνα για εµάς και τους υπαλλήλους µας, όπως ο νόµιµος και ευαίσθητος 

χειρισµός των προσωπικών σας δεδοµένων. 

Ορίζουµε Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων τον Δικηγόρο 

Θεσσαλονίκης παρ’ εφέταις, Ευαγγελόπουλο Αντώνιο του Δηµητρίου, κάτοικο 

Θεσσαλονίκης (Κοµνηνών 19), µπορείτε να επικοινωνείτε µαζί του στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση : info@naturalbalance.gr για τυχόν πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά µε 

την προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων ή για την άσκηση των νόµιµων 

δικαιωµάτων σε σχέση µε τα Προσωπικά Δεδοµένα σας στην ΑΦΟΙ ΣΚΙΑΔΑ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ο.Ε. και διακριτικό τίτλο “NATURAL BALANCE”. 

Θεσσαλονίκη, 

25.5.2018  

Με εκτίµηση, 

Σκιαδάς Αλέξανδρος  

Οµόρρυθµο µέλος-Διαχειριστής 

mailto:info@naturalbalance.gr

