
 
 
 
 

Είδος προσωπικών δεδομένων Σκοπός της επεξεργασίας Μέγιστος χρόνος διατήρησης 
- Προσωπικά στοιχεία 
- Στοιχεία επικοινωνίας. 
- Στοιχεία σχετικά με τη 
σύμβαση που συνάπτεται. 
 

Εκτέλεση σύμβασης αγοράς για 
όχημα που υπόκειται σε 
ταξινόμηση 

Για το χρονικό διάστημα που 
είναι απαραίτητο για την ορθή 
εκτέλεση της σύμβασης και για 
15 χρόνια από τη συλλογή των 
δεδομένων με σκοπό την 
προστασία των δικαιωμάτων 
του δικαστικώς και 
εξωδικαστικώς. 

- Προσωπικά στοιχεία 
- Στοιχεία επικοινωνίας. 
- Στοιχεία σχετικά με τη 
σύμβαση που συνάπτεται. 
- Τραπεζικά στοιχεία 

Εκτέλεση σύμβασης με τον 
Ιδιοκτήτη (σε περίπτωση 
σύμβασης που είναι 
διαφορετική από τη σύμβαση 
αγοράς του οχήματος που 
υπόκειται σε ταξινόμηση) 

Για το χρονικό διάστημα που 
είναι απαραίτητο για την ορθή 
εκτέλεση της σύμβασης και για 
10 χρόνια από τη συλλογή των 
δεδομένων με σκοπό την 
προστασία των δικαιωμάτων 
του δικαστικώς και 
εξωδικαστικώς. 

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

Soft Spam 24 μήνες από τη συλλογή 
δεδομένων. 

- Προσωπικά στοιχεία 
- Στοιχεία επικοινωνίας. 
- Στοιχεία σχετικά με τη 
σύμβαση που συνάπτεται. 
- Φωτογραφία. 
- Στοιχεία που συλλέγονται μέσω 
της φόρμας στην ιστοσελίδα 

Μάρκετινγκ και κατάρτιση 
προφίλ 

10 χρόνια από τη συλλογή του 
δεδομένου. 

.- Δεδομένα γεωγραφικού 
εντοπισμού που συλλέγονται 
στον ιστότοπο 
- Στοιχεία που συλλέγονται μέσω 
της φόρμας στην ιστοσελίδα 
- Προσωπικά στοιχεία 
- Στοιχεία επικοινωνίας. 
- Η φωτογραφία σας 

(i) Παροχή διαδικτυακών 
υπηρεσιών  

 
(ii) Απάντηση σε αυθόρμητα 
αιτήματα (π.χ. λήψη 
φυλλαδίου) 

(i) Μέχρι την ολοκλήρωση της 
αιτούμενης υπηρεσίας. 

 
(ii) 12 μήνες από τη συλλογή του 
δεδομένου. 

- Προσωπικά στοιχεία 
- Στοιχεία επικοινωνίας 
- Στοιχεία σχετικά με τη 
σύμβαση που συνάπτεται. 
- Τραπεζικά στοιχεία 
- Ευαίσθητα δεδομένα 

Παροχή της υπηρεσίας 
Εξυπηρέτησης Πελατών 

Για το χρονικό διάστημα που 
είναι απολύτως απαραίτητο για 
την παροχή της ζητούμενης 
υπηρεσίας και οπωσδήποτε όχι 
πέραν των 30 ημερών από το 
κλείσιμο του ticket. 10 χρόνια 
από το κλείσιμο του ticket με 
αποκλειστικό σκοπό την 
προστασία των δικαιωμάτων 
του έναντι δικαστικής και 
εξωδικαστικής διαδικασίας.  

 
  




