Πολιτική ICTS Hellas Security Solutions
Σχετικά με την Ιδιωτικότητα και την Προστασία
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εισαγωγή
Ακολουθεί η παρουσίαση της πολιτικής της ICTS Hellas Security Solutions (εφεξής
«ICTS Hellas») σχετικά με την ιδιωτικότητα και την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
Η ICTS Hellas σέβεται την ιδιωτικότητα και έχει ως σκοπό της να προστατεύσει τα
προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλει σε επεξεργασία. Η παρούσα πολιτική
σχετικά με την ιδιωτικότητα και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
έχει ως σκοπό την καταγραφή των εν γένει διαδικασιών προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και τη διαδικασία αναγνώρισης των δικαιωμάτων των
υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία και επεξεργάζεται
η ICTS Hellas.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας / Εκτελών την Επεξεργασία
Η ICTS Hellas είναι υπεύθυνη επεξεργασίας/εκτελούσα την επεξεργασία και
υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλει σε επεξεργασία.
Η ICTS Hellas έχει ορίσει τον υπάλληλό της, κ. Ντόσκα Ιωάννη [λεωφ.
Βουλιαγμένης 107, Γλυφάδα, Τ.Κ. 16674, 2130905420, dpo@icts.gr], Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα εν γένει ζητήματα που
αφορούν την ιδιωτικότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εκ
μέρους των υποκειμένων άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (εφεξής «ΓΚΠΔ») και έχει εν γένει τις
αρμοδιότητες και τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ. Τον ανωτέρω
ορισμό η ICTS Hellas τον έχει κοινοποιήσει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.
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2. Τα Συλλεγόμενα Προσωπικά Δεδομένα
Η ICTS Hellas στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της συλλέγει προσωπικά
δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται για όλους τους νόμιμους σκοπούς επεξεργασίας,
οι οποίοι και αναφέρονται στη παράγραφο 4 κατωτέρω. Οι κατηγορίες προσωπικών
δεδομένων, τις οποίες η ICTS Hellas υποβάλλει σε επεξεργασία μνημονεύονται
επίσης στη παράγραφο 4. Η παρούσα πολιτική μπορεί να ενημερώνεται από εμάς
από καιρού εις καιρόν. Η ICTS Hellas τηρεί τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία
υποβάλλει σε επεξεργασία, ακριβή και ενημερωμένα.
Παράλειψη χορήγησης των δεδομένων εκ μέρους των υποκειμένων
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ICTS Hellas της
επιτρέπει

να

ανταποκριθεί

στις

συμβατικές

της

υποχρεώσεις

ή/και

σε

νομικές/κανονιστικές υποχρεώσεις.

3. Τρόπος Συλλογής των Προσωπικών Δεδομένων
Η ICTS Hellas συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω:
•

Άμεσης επαφής (χρήση αιτήσεων και επικοινωνία ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς,
με e-mail ή άλλως πως), ιδίως μέσω υποβολής βιογραφικού στο πλαίσιο
εκδήλωσης ενδιαφέροντος απασχόλησης στην ICTS Hellas, σύναψης σύμβασης
εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση παροχής υπηρεσιών, έργου ή άλλης σύμβασης,
κριτικής εκ μέρους εργαζομένων, πελατών κλπ.

•

Τρίτοι ή δημοσίως διαθέσιμες πηγές. Ενδεχομένως θα ληφθούν προσωπικά
σας δεδομένα από διαφόρους τρίτους και δημόσιες πηγές, όπως αυτές που
αναφέρονται κατωτέρω, όπως π.χ. Γ.Ε.ΜΗ., ασφαλιστικά ταμεία, καταστάσεις
που χορηγούνται από τους πελάτες.

4. Σκοποί Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Η ICTS Hellas επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και
κυρίως για τους σκοπούς που προβλέπονται από τον κατωτέρω πίνακα:
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Σκοπός /
Δραστηριότητα

Κατηγορίες
Προσωπικών
Δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία
περιλαμβανομένου του εννόμου
συμφέροντος

Διαδικασίες πρόσληψης &
αξιολόγησης, Benefits,
Πληρωμές, Προωθητικές
ενέργειες, Ηλεκτρονικές
εταιρικές σελίδες

Ονοματεπώνυμο,
ονόματα γονέων,
διεύθυνση κατοικίας,
διεύθυνση εργασίας,
φύλο, τηλέφωνα
επικοινωνίας, στοιχεία
ηλεκτρονικής
επικοινωνίας, στοιχεία
αστυνομικής
ταυτότητας,
οικογενειακή
κατάσταση, φορολογικά
δεδομένα,
φωτογραφικό υλικό,
εκπαίδευση,
προϋπηρεσία, ύψος,
βάρος, μισθολογικά
δεδομένα, ιατρικό
ιστορικό, δεδομένα
κοινωνικής ασφάλισης,
τραπεζικά δεδομένα,
ποινικό μητρώο

(α)
Τήρηση
των
συμβατικών
υποχρεώσεων (απορρεουσών από
την σύμβαση εργασίας)

Προετοιμασία προσφορών,
Χρήση δεδομένων για την
ικανοποίηση απαιτήσεων
των διαγωνισμών,
Αποστολή των δεδομένων
σε Αναθέτουσες
Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς

Ονοματεπώνυμο,
ονόματα γονέων,
οικογενειακή
κατάσταση,
φωτογραφικό υλικό,
εκπαίδευση,
προϋπηρεσία,
μισθολογικά δεδομένα,
ιατρικό ιστορικό,
δεδομένα κοινωνικής
ασφάλισης, τραπεζικά
δεδομένα, ποινικό
μητρώο

(α) Απαραίτητα για την συμμόρφωση
με
νομική
υποχρέωση
(εν
προκειμένω
συμμόρφωση
με
απαίτηση διακήρυξης)

Παρουσία στον χώρο του
εκάστοτε πελάτη, Παροχή
υπηρεσιών ασφαλείας,
Διαχείριση δεδομένων
πελατών

Ονοματεπώνυμο
(εργαζόμενου, επιβάτη,
εισερχόμενων/εξερχόμε
νων επισκεπτών),
ονόματα γονέων,
ταξιδιωτικές

(α)
Τήρηση
των
συμβατικών
υποχρεώσεων (απορρεουσών από
την σύμβασή της ICTS Hallas με
τους πελάτες)
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(β) Απαραίτητα για την συμμόρφωση
με νομική υποχρέωση (τήρηση
αρχείου
μισθοδοσίας,
καταβολή
φόρων σχετικών με την μισθωτή
εργασία, καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών)
(γ) Απαραίτητα για την προάσπιση
των εννόμων συμφερόντων της ICTS
Hellas

(β) Απαραίτητα για την προάσπιση
των εννόμων συμφερόντων της ICTS
Hellas
(χρήση
δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στο μέτρο
που αυτά είναι απαραίτητα για την
υποστήριξη των συμφερόντων της
εταιρείας στο πλαίσιο της εξώδικης
και δικαστικής προστασίας που
προβλέπει
η
περί
δημοσίων
συμβάσεων νομοθεσία)

(β) Απαραίτητα για την συμμόρφωση
DCN: 19.1.2.1

Υποστηρικτική παρουσία
προμηθευτών για την
παροχή υπηρεσιών
ασφαλείας

Υποβολή δικαιολογητικών
για τη συμμόρφωση με
απαιτήσεις και την έκδοση
αδειών

Effective Date: May 2018

πληροφορίες επιβατών,
δεδομένα διαβατηρίων
και ταυτοτήτων,
προσωπικά
αντικείμενα, αριθμοί
κυκλοφορίας
αυτοκινήτων, λίστες
επιβατών, λίστες
επισκεπτών,
παρακολούθηση μέσω
cctv πελατών,
εκπαιδεύσεις και άδειες
εργαζομένων

με νομική υποχρέωση

Ονοματεπώνυμο,
ονόματα γονέων,
διεύθυνση κατοικίας,
διεύθυνση εργασίας,
φύλο, τηλέφωνα
επικοινωνίας, στοιχεία
ηλεκτρονικής
επικοινωνίας, στοιχεία
αστυνομικής
ταυτότητας,
οικογενειακή
κατάσταση, φορολογικά
δεδομένα,
φωτογραφικό υλικό,
εκπαίδευση,
προϋπηρεσία, ύψος,
βάρος, μισθολογικά
δεδομένα, ιατρικό
ιστορικό, δεδομένα
κοινωνικής ασφάλισης,
τραπεζικά δεδομένα,
ποινικό μητρώο

(α)
Τήρηση
των
συμβατικών
υποχρεώσεων (απορρεουσών από
την
σύμβασή
μας
με
τους
προμηθευτές)

Ονοματεπώνυμο,
ονόματα γονέων,
διεύθυνση κατοικίας,
διεύθυνση εργασίας,
φύλο, τηλέφωνα
επικοινωνίας, στοιχεία
ηλεκτρονικής
επικοινωνίας, στοιχεία
αστυνομικής
ταυτότητας,
οικογενειακή
κατάσταση, φορολογικά

Απαραίτητα για την συμμόρφωση με
νομική υποχρέωση
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(γ) Απαραίτητα για την προάσπιση
των εννόμων συμφερόντων της ICTS
Hellas

(β) Απαραίτητα για την συμμόρφωση
με νομική υποχρέωση
(γ) Απαραίτητα για την προάσπιση
των εννόμων συμφερόντων της ICTS
Hellas
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δεδομένα,
φωτογραφικό υλικό,
εκπαίδευση,
προϋπηρεσία, ύψος,
βάρος, μισθολογικά
δεδομένα, ιατρικό
ιστορικό, δεδομένα
κοινωνικής ασφάλισης,
τραπεζικά δεδομένα,
ποινικό μητρώο

Η ICTS Hellas χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία υποβάλλει σε
επεξεργασία, για τους ανωτέρω σκοπούς και υποχρεούται να ενημερώνει τα
υποκείμενα των δεδομένων (ή και να ζητεί τη συναίνεσή τους, όπου αυτό κατά τον
ΓΚΠΔ απαιτείται) σχετικά με την μεταβολή των σκοπών της επεξεργασίας.

5. Τρίτοι Λήπτες των Προσωπικών Δεδομένων
Η ICTS Hellas στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα
προς τους ακόλουθους λήπτες των προσωπικών δεδομένων, τα οποία υποβάλλει σε
επεξεργασία. Οι λήπτες αυτοί είναι οι ακόλουθοι ανά σκοπό επεξεργασίας (κατά τα
αναφερόμενα στον ανωτέρω πίνακα):
•

Για τον υπό 1 ανωτέρω σκοπό, διαβίβαση γίνεται προς: Οργανισμό Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΡΓΑΝΗ, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ ΕΤΑΜ), Εξωτερικό Ιατρό
Εργασίας, Εξωτερικό Τεχνικό Ασφαλείας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικές
Αρχές, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Τραπεζικά Ιδρύματα, Εκπαιδευτικά
Κέντρα, Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Benefits, Εταιρείες Εύρεσης Προσωπικού,
Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Εταιρείες Δημόσιων Συγκοινωνιών

•

Για τον υπό 2 ανωτέρω σκοπό, διαβίβαση γίνεται προς: Δημόσιες Αρχές,
Δικαστήρια, Δημοτικές Αρχές, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικές Αρχές,
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων, Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Αρχή
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Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
•

Για τον υπό 3 ανωτέρω σκοπό, διαβίβαση γίνεται προς το πελατολόγιο της ICTS
Hellas: Αεροδρόμια, Αεροπορικές Εταιρείες, Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης,
Μεταφορικές Εταιρείες, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Δημοτικές Αρχές,
Λιμενικές Αρχές, Λοιπές Ιδιωτικές Εταιρείες (Πελάτες)

•

Για τον υπό 4 ανωτέρω σκοπό, διαβίβαση γίνεται προς: Εταιρεία Νομικής
Υποστήριξης, Εταιρεία Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Εταιρείες
Συμβούλων, Εταιρεία Υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, Εταιρεία
Παροχής Υπηρεσιών Benefits, Εταιρείες Εύρεσης Προσωπικού, Εταιρείες
Τηλεπικοινωνιών, Εταιρείες Δημόσιων Συγκοινωνιών

•

Για τον υπό 5 ανωτέρω σκοπό, διαβίβαση γίνεται προς: Δημόσιες Αρχές,
Δικαστήρια, Δημοτικές Αρχές, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικές Αρχές,
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων, Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, Αρχή
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, Φορείς Πιστοποίησης

Η ICTS Hellas απαιτεί από τους τρίτους, στους οποίους διαβιβάζει προσωπικά
δεδομένα, να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να
αντιμετωπίζουν αυτά σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και όλη τη σχετική με την προστασία. Η
ICTS Hellas δεν επιτρέπει σε τρίτους λήπτες προσωπικών δεδομένων να
χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για ιδίους σκοπούς και επιτρέπει σε αυτούς
μόνο να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένους σκοπούς και
σύμφωνα με τις εντολές της ICTS Hellas.

6. Διεθνείς Διαβιβάσεις
H ICTS Hellas δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») και της Ελβετίας, με την εξαίρεση της αποστολής
περιορισμένου αριθμού στο Ισραήλ, χώρα η οποία έχει λάβει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση την αναγνώριση ότι παρέχει επαρκή προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα (safe harbour).

Effective Date: May 2018
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7. Ασφάλεια Δεδομένων
Η ICTS Hellas εφαρμόζει Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριών,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου ISO 27001, και έχει θέσει σε
λειτουργία τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει το ενδεχόμενο τυχαίας απώλειας,
χρήσης ή πρόσβασης χωρίς εξουσιοδότηση, αλλοίωσης ή διαρροής προσωπικών
δεδομένων. Βασικός στόχος είναι να διασφαλίσει την διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα
και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και
διακινούνται στο πλαίσιο των εταιρικών της δραστηριοτήτων.
Επιπλέον, η ICTS Hellas περιορίζει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε
εκείνους τους υπαλλήλους, προστηθέντες, συνεργάτες και λοιπούς τρίτους, η χρήση
από τους οποίους αποτελεί επιχειρηματική της ανάγκη. Τα πρόσωπα αυτά θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά κατά τις εντολές της ICTS Hellas
και θα υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. H ICTS Hellas έχει θέσει σε
λειτουργία διαδικασία για την αντιμετώπιση πιθανολογούμενων παραβιάσεων
προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια κανονιστικά όργανα,
εφόσον προβλέπεται σχετικώς από τον νόμο.

8. Διατήρηση Δεδομένων
Η ICTS Hellas διατηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι
απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεγεί,
περιλαμβανομένων των σκοπών ικανοποίησης νομικών, λογιστικών ή κανονιστικών
απαιτήσεων.
Για τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης των προσωπικών
δεδομένων, η ICTS Hellas λαμβάνει υπόψη τον αριθμό, τη φύση και το ευαίσθητο
των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο ζημίας από μη εξουσιοδοτημένη
χρήση ή διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους
γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και σύμφωνα τις κατά
περίπτωση νομικές απαιτήσεις.
Η ICTS Hellas έχει συντάξει πολιτική διατήρησης των δεδομένων. Συνοπτικά
σημειώνεται ότι η ICTS Hellas υποχρεούται κατά νόμο να διατηρεί τις βασικές
πληροφορίες σχετικά με τους εργαζομένους, πελάτες και προμηθευτές της για
Effective Date: May 2018
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τουλάχιστον 5 έτη από τη στιγμή κατά την οποία παύει η οποιαδήποτε σχέση τους με
την εταιρεία μας, αλλά και έως 20 έτη, που χρονικό όριο, το οποίο και αποτελεί το
απώτατο χρονικό όριο παραγραφής από αξιώσεις που μπορεί να έχουν γεννηθεί
κατά την διάρκεια της εκάστοτε κρίσιμη συμβατικής σχέσης.

9. Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δικαιωμάτων
Υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα
να ζητούν την ικανοποίηση των προβλεπόμενων στον ΓΚΠΔ δικαιωμάτων τους.
Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων μπορούν να:
•

ζητούν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, βάσει του οποίου έχουν το
δικαίωμα να λάβουν δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων τους, τα
οποία διατηρεί η ICTS Hellas, και να ελέγξουν ότι τα δεδομένα τους υποβάλλονται
σε νόμιμη επεξεργασία.

•

ζητούν διόρθωση των προσωπικών δεδομένων, βάσει του οποίου η ICTS Hellas
θα διορθώνει τα ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα μετά από έλεγχο της ακρίβειας των
νέων δεδομένων που χορηγούνται.

•

ζητούν διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, βάσει του οποίου έχουν το
δικαίωμα να ζητούν από την ICTS Hellas να διαγράφει ή αφαιρεί προσωπικά
δεδομένα, όταν δεν συντρέχει λόγος για την συνέχιση της επεξεργασίας τους ή
μετά από επιτυχή άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης (βλ. κατωτέρω). Η ICTS
Hellas επιφυλάσσεται να μην διαγράφει τα κρίσιμα δεδομένα, εφόσον συντρέχουν
συγκεκριμένοι νομικοί λόγοι, για τους οποίους θα ενημερώνει τα υποκείμενα κατά
τον χρόνο υποβολής των αιτημάτων τους ή σε εύλογο χρόνο μετά από την
υποβολή τέτοιου αιτήματος.

•

εναντιώνονται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν η
ICTS Hellas αποδεικνύει την ύπαρξη νόμιμων λόγων επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων, οι οποίοι υπερέχουν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των
υποκειμένων.

•

ζητούν περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, με το οποίο
επιτυγχάνεται η αναστολή επεξεργασίας: (α) προς εξασφάλιση της ακρίβειας των
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δεδομένων, (β) όταν η χρήση των δεδομένων είναι παράνομη αλλά το υποκείμενο
δεν επιθυμεί την διαγραφή τους, (γ) σε περίπτωση που ζητείται από το υποκείμενο
των δεδομένων προς εξασφάλιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή (δ)
σε περίπτωση εκ μέρους του υποκειμένου άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης.
•

ζητούν διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς τα ίδια τα υποκείμενα ή
τρίτους· η ICTS Hellas οφείλει να παράσχει τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς
χρησιμοποιούμενο προοριζόμενο για ανάγνωση από μηχανή μορφότυπο.

•

ανακαλούν τη συναίνεση, όταν νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεση
του υποκειμένου των δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό δεν επηρεάζει την νομιμότητα
της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα προ της ανάκλησης

•

υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, όταν θεωρούν ότι η επεξεργασία των δεδομένων τους δεν είναι
νόμιμη.

Τα υποκείμενα των δεδομένων, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν οποιοδήποτε από τ’
ανωτέρω δικαιώματά τους ή να λάβουν οποιαδήποτε πληροφόρηση σχετικά με την
εκ μέρους της ICTS Hellas επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, θα επικοινωνούν
με τον Ιωάννη Ντόσκα, Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ICTS Hellas.

10. Χρονικό Όριο Απόκρισης
H ICTS Hellas θα αποκρίνεται στα υποκείμενα των δεδομένων εντός μηνός από την
υποβολή των αιτημάτων τους, πλην των περιπτώσεων σύνθετου ή πολλαπλού
αιτήματος, οπότε θα ενημερώνει σχετικά το υποκείμενο για την ανάγκη υπέρβασης
του ανωτέρω χρονικού ορίου και θα προβαίνει σε μια εκτίμηση του χρόνου που θα
απαιτηθεί για την εντελή απόκριση στο αίτημα.

Εκτελεστικοί Διευθυντές ICTS Hellas
Χρήστος Μανιατόπουλος
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