
Η ENERGIERS A.E. (Ρ.Φεραίου 21-Νέα Ευκαρπία-Θεσσαλονίκη-ΑΦΜ 099772824) 

στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, ενημερώνει υπό την ιδιότητα της ως υπεύθυνου επεξεργασίας  ότι η 

ίδια ή και τρίτοι κατ΄εντολή και για λογαριασμό της (ταχυμεταφορείς σε 

περίπτωση αποστολής παραγγελίας, τεχνικοί ασφαλείας ηλεκτρονικών 

υπολογιστών) θα διατηρούν και επεξεργάζονται τα ανωτέρω προσωπικά σας 

δεδομένα αποκλειστικά για τον σκοπό που περιγράφεται δίπλα από κάθε ένα από 

τα στοιχεία αυτά. Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρίας 

ENERGIERS AE η οποία έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα ασφαλείας που τάσσουν οι 

επιταγές του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).  

Η εταιρία ENERGIERS AE θα διατηρεί στα αρχεία της τα δεδομένα σας για όσο 

διάστημα η κάρτα μέλους σας του Energiers Club είναι ενεργή και χρησιμοποιείται. 

Μετά το πέρας 2 ετών από την τελευταία χρήση αυτής, τα δεδομένα σας θα 

διαγραφούν και η κάρτα μέλους σας θα καταργηθεί.  

Για τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα έχετε: 

1. Δικαίωμα Πληροφόρησης. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την 

τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να ζητήσετε 

οποιαδήποτε πληροφορία στέλνοντας έγγραφο αίτημα στο 

info@energiers.gr και η ENERGIERS AE θα σας απαντήσει εντός μηνός από 

το αίτημα σας 

2. Δικαίωμα διόρθωσης-περιορισμού. Έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε-

συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία κάνοντας είσοδο στο 

λογαριασμό σας ή να περιορίσετε τα δεδομένα που συνανείτε να 

κατέχουμε. 

3. Δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εάν δεν επιθυμείτε την 

εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο διατηρούνται. Μπορείτε να 

εναντιωθείτε εάν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία των δεδομένων σας 

για σκοπούς εμπορικής προωθησης ή την κατάρτιση προφίλ σας την 

ιστοσελίδα της ENERGIERS AE. Η δήλωση μπορεί να σταλεί στο 

info@energiers.gr 

4. Δικαίωμα Διαγραφής/ανάκλησης συναίνεσης. Έχετε τη δυνατότητα ανά 

πάσα στιγμή να αιτηθείτε τη διαγραφή σας από το αρχείο της ENERGIERS 

ΑΕ καταργώντας την κάρτα μέλους σας και διαγράφοντας τυχόν πόντους ή 

προνόμια με αίτηση που μπορεί να σταλεί στο info@energiers.gr 

5. Κάθε 1 ευρώ αγορών προϊόντων τρέχουσας συλλογής ή/και προϊόντων 

τρέχουσας συλλογής με έκπτωση έως και 30% ισοδυναμεί με 1 πόντο. Τα 
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προϊόντα παλαιοτέρων σεζόν και τα προϊόντα προσφορών και basic line δεν 

προσφέρουν πόντους.  

6. Με τη συγκέντρωση 200 πόντων εκδίδεται 1 δωροεπιταγή αξίας 15 ευρώ 

προς εξαργύρωση αποκλειστικά και μόνο στα καταστήματα Energiers & 

το eshop της εταιρίας www.energiers.gr 

7. Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής είναι δυνατή εντός μηνός από την έκδοση 

της. 

8. Οι πόντοι έχουν διάρκεια 1 ημερολογιακό έτος και στη συνέχεια 

μηδενίζονται. 

 

Αφού ενημερώθηκα για την Πολιτική Απορρήτου και για τα παραπάνω παρέχω τη 

συγκατάθεση μου η εταιρία ENERGIERS AE  να διατηρεί και να επεξεργάζεται για 

τους ανωτέρου σκοπούς τα προσωπικά δεδομένα που παρέχω παραπάνω, τα οποία 

δηλώνω ότι είναι αληθή και ακριβή.  
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