
 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ,  ΓΙΑ ΤΗΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙ    ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ)2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Με τη παρούσα ενημέρωση, αναλύουμε τα προσωπικά δεδομένα που θα ζητηθούν και θα 
τύχουν επεξεργασίας από την εταιρία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η «εταιρία ) έχοντας υπόψη τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της σχετικής 
ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Ο όρος  “εσείς”  για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης αναφέρεται σε μέλη ή 
υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας καθώς και σε συζύγους/συμβίους 
αυτών και συγγενικά αυτών πρόσωπα μέχρι 2ου βαθμού ή τυχόν οικονομικά εξαρτώμενα 
από αυτά πρόσωπα. 

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να συλλέγει  και επεξεργάζεται η εταιρία  και 
από ποια πηγή; 

Τα προσωπικά δεδομένα που δύνανται να συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία ,ανήκουν 
κυρίως στις ακόλουθες κατηγορίες και ρητά διευκρινίζεται ότι ενδέχεται να μη σας αφορούν 
στο σύνολό τους: 

1. 1. Για τα μέλη ή τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας: 

α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας : ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Ημερομηνία 
Γέννησης, ΑΔΤ/διαβατήριο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ κ.λ.π 

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμοί σταθερών 
και κινητών τηλεφώνων σας κ.λπ.. 

γ) Δεδομένα οικογενειακής  κατάστασης και οικονομικά εξαρτώμενων από εσάς μελών. 

δ) Επάγγελμα και στοιχεία επαγγελματικών σας ικανοτήτων, όπως ενδεικτικά βιογραφικό 
σημείωμα, τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές  άδειες και πιστοποιήσεις  κ.λπ.. 

ε) Πληροφορίες που προκύπτουν από την τυχόν απασχόλησή/συνεργασία/πελατειακή σχέση 
σας σε συνδεδεμένη εταιρία ή Εταιρεία/Εταιρείες του Ομίλου. 

στ) Σχέσεις συγγένειας, σχέση πνευματικής συγγένειας με εργαζομένους  στην εταιρία ή σε 
συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία. 

ζ) Δεδομένα ποινικού μητρώου. 

η) Δεδομένα οικονομικής κατάστασης (πιστοποιητικά περί μη κήρυξης σε πτώχευση, μη 
παύσης πληρωμών κ.λπ.). 



 

θ) Δεδομένα επαγγελματικής δραστηριότητας (συμμετοχές σε διοικητικά 
συμβούλια/επιτροπές, σε νομικά πρόσωπα εκτός Ομίλου). 

ι) Λοιπά δεδομένα που προκύπτουν από εν γένει έγγραφα και δικαιολογητικά που 
προσκομίζετε και το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώνετε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης 
σας ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου είτε κατά το στάδιο αξιολόγησης της υποψηφιότητάς 
σας ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.  

Κ) Δεδομένα που προκύπτουν από τη σχέση σας ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου όπως 
ενδεικτικά επικοινωνίες, αλληλογραφία κ.λπ.. 

Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτα πρόσωπα που 
ενεργούν για λογαριασμό σας (π.χ. αντιπροσώπους, πληρεξουσίους κ.λπ.) είτε από την 
εταιρία. 

Επίσης σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει 
να τους έχετε προηγουμένως ενημερώσει προσηκόντως μέσω παραπομπής στην παρούσα 
ενημέρωση και να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους, όπου αυτή τυχόν 
απαιτείται. 

2.  Ο σκοπός που συλλέγει η εταιρία τα προσωπικά σας δεδομένα και γιατί τα 
επεξεργάζεται ; 

Η εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για: 

α) τη συμμόρφωσή της  με έννομες υποχρεώσεις της  

β) την εξυπηρέτηση της σχέσης σας ως μέλους Διοικητικού Συμβουλίου  

γ) την επικοινωνία μαζί σας, 

γ) τη συμμόρφωση των Εταιρειών του Ομίλου με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό  πλαίσιο, 

δ) την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς σας για τον ορισμό σας ως μέλους Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρίας ή ως μέλους Επιτροπής 

ε) την εκπλήρωση της υποχρέωσής της εταιρίας απέναντί σας (πχ καταβολή αμοιβής, 
ασφάλισης) 

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας; 

Στα δεδομένα σας έχουν πρόσβαση το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εξουσιοδοτημένοι 
υπάλληλοι, εφόσον απαιτείται. 

Η διαβίβαση των δεδομένων σε άλλους αποδέκτες εκτός ης εταιρίας  γίνεται μόνον: 

(α) όταν κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την εξυπηρέτηση της σχέσης σας ως μέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου  

(β) για να ανταποκριθεί η εταιρία σε εκ του νόμου υποχρεώσεις της,     ή  

(γ) για λόγους υπέρτερου έννομου συμφέροντός της εταιρίας  ή τρίτου ή 



 

(δ) με τη συγκατάθεσή σας. 

Στην περίπτωση αυτή, προσωπικά δεδομένα σας μπορεί για παράδειγμα να λαμβάνουν: 

1. Φορείς και πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές και μισθοδοτικές υπηρεσίες, φορείς 
παροχής συμβουλευτικών ή/και ελεγκτικών υπηρεσιών, δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες, 
καθώς και λοιποί φορείς που επεξεργάζονται δεδομένα στο πλαίσιο εκπλήρωσης των 
σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω (2) 

2. Εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές 
ή φορείς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών τους ( πχ ΓΕΜΗ, Εφορία, 
Ασφαλιστικά ταμεία). 

3. Πόσο χρόνο τηρεί η εταιρία τα δεδομένα σας και γιατί; 

Τα προσωπικά δεδομένα, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των συζύγων, 
συγγενών αυτών μέχρι 2ου βαθμού ή τυχόν οικονομικά εξαρτώμενων από αυτά προσώπων 
θα τηρούνται για όσο χρόνο διατηρείται η ιδιότητά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
της  Εταιρείας. 

Σε περίπτωση λήξης της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου  για οποιονδήποτε 
λόγο, τα δεδομένα του εν λόγω μέλους αλλά και των συζύγων συγγενών αυτού μέχρι 2ου 
βαθμού ή τυχόν εξαρτώμενων από αυτό προσώπων θα τηρούνται μέχρι τη συμπλήρωση του 
κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή για χρονικό διάστημα 
μέχρι είκοσι (20) ετών από την παύση της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
της εταιρίας . 

Εάν μέχρι τη λήξη των είκοσι (20) ετών βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες με την 
εταιρία που αφοράν άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους  συζύγους, 
συγγενείς και εξαρτώμενα αυτών μέλη κατά τα προαναφερόμενα ο εν λόγω χρόνος τήρησης 
των προσωπικών δεδομένων αυτών θα παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης 
δικαστικής απόφασης. 

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που 
αυτά δεν ορισθούν τελικά ως μέλη Διοικητικού , καθώς και των συζύγων, συγγενών αυτών 
μέχρι 2ου βαθμού ή τυχόν οικονομικά εξαρτώμενων από αυτά προσώπων, θα τηρούνται για 
διάστημα ενός έτους από την απόρριψη της σχετικής υποψηφιότητας τους.  

4. Ποια είναι τα δικαιώματα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε; 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα στο βαθμό που αυτά μπορούν να εφαρμοστούν εν 
προκειμένω: 

α) Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρία ( δικαίωμα 
πρόσβασης). 

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση κάθε πληροφορίας σχετικά με εσάς που 
είναι ανακριβής ή ελλιπής (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο 
έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 



 

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα 
περιορισμού). 

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης). 

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε 
(δικαίωμα στη λήθη). 

στ) Να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης διευκρινίζεται 
ότι δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της 
ανάκλησής της. 

ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr - Τα δικαιώματά μου– Υποβολή καταγγελίας), εφόσον θεωρείτε ότι 
προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.  

 

5  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας :  

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην 
Εταιρία, αποστέλλοντας email: στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@sidma.gr με θέμα 
«Προσωπικά Δεδομένα» ή/και καλώντας στο τηλέφωνο: 2103498220. 


