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ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, αποτελεί θέμα πρωταρχικής 

σημασίας για εμάς. Η εταιρεία «ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής 

«Golden Courier») διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με 

όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας 

Δεδομένων 2016/679. 

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι να ενημερωθείτε σχετικά με το πως συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε 

Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν πληροφορίες σχετικά με εσάς που σας ταυτοποιούν ως άτομο, όπως τα 

στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας. 

Γενικά το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε είναι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 

να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, δηλαδή για να φροντίσουμε για την ταχυμεταφορά εγγράφων και 

δεμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες σας. 

Τέτοιες πληροφορίες τις οποίες συνήθως επεξεργαζόμαστε είναι τα στοιχεία που αναγράφονται στο 

Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.), τόσο του αποστολέα, όσο του παραλήπτη της υπηρεσίας 

ταχυμεταφοράς, τα οποία περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, (οδός, πόλη και ταχυδρομικός 

κώδικας, αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και 

οικονομικά στοιχεία που αφορούν τη συναλλαγή σας με την εταιρεία μας, όπως ο αριθμός φορολογικού 

μητρώου (Α.Φ.Μ.). Κατά περίπτωση, και ανάλογα την υπηρεσία ενδέχεται να συλλέγουμε και άλλα 

προσωπικά δεδομένα, κυρίως κατά την παροχή ειδικών ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα 

ο τραπεζικός λογαριασμός στις υπηρεσίες αντικαταβολής, ενώ ενδέχεται να απαιτηθούν και άλλα προσωπικά 

δεδομένα από τις αρμόδιες τελωνειακές ή άλλες αρχές κατά τη διεκπεραίωση της ταχυμεταφοράς των 

αντικειμένων σας. 

Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς κατά την επικοινωνία μαζί μας, ενώ 

ενδέχεται να μας διαβιβάζονται και από συνεργάτες του δικτύου μας όταν απευθύνεστε σε αυτούς για την 

παροχή των υπηρεσιών μας. 

Για ποιο σκοπό και με ποια βάση επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα 

Η Golden Courier επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα πρωτίστως για τους σκοπούς της παρεχόμενης 

υπηρεσίας ταχυμεταφοράς  και την εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και την και την εν γένει εκπλήρωση 

όλων των συμβατικών υποχρεώσεων μας (ενδεικτικά, ταυτοποίηση παραλήπτη και αποστολέα, 

παρακολούθηση ταχυμεταφοράς, ασφάλιση αποστολών δηλωμένης αξίας κ.λπ.). Άλλοι σκοποί επεξεργασίας 

που σχετίζονται με την προσφορά των υπηρεσιών μας περιλαμβάνουν, εσωτερικούς λογιστικούς και 

διοικητικούς σκοπούς (τιμολόγηση, είσπραξη απαίτησης, διαχείριση αποζημίωσης), αλλά και συμμόρφωση 

με τις νομικές, φορολογικές και κανονιστικές μας υποχρεώσεις, καθώς και άλλους σκοπούς που επιτρέπονται 
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ή απαιτούνται από το νόμο (π.χ. τήρηση εθνικών και διεθνών κανονισμών για τη μεταφορά επικίνδυνων 

προϊόντων). 

Η Golden Courier έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει των 

ακόλουθων νομικών λόγων: για την εκτέλεση της σύμβασης ταχυμεταφοράς μεταξύ της Golden Courier και 

ενός πελάτη, βάσει  των έννομων συμφερόντων μας ή για τη συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας.  

Περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων 

Η Golden Courier δεν διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι 

απαραίτητο. Η ακριβής περίοδος εξαρτάται από τον σκοπό επεξεργασίας των πληροφοριών και γενικά τα 

προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για όσο διάστημα παρέχονται οι υπηρεσίες ή για όσο απαιτείται 

για την εκπλήρωση των φορολογικών και νομικών υποχρεώσεων της Golden Courier. Τα προσωπικά σας 

δεδομένα θα διαγραφούν με ασφάλεια μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης. 

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 

Η Golden Courier λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε 

μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα 

παρέχονται σε τρίτους μόνο βάσει νομικών λόγων, όπως για παράδειγμα όταν ζητούνται πληροφορίες από 

τις ελεγκτικές ή εποπτικές αρχές ή αν απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στις συμφωνίες 

που συνάπτονται μαζί σας, όπως η διαβίβαση δεδομένων σε συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία για 

επιβεβαίωση ασφάλισης και κάλυψης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. 

Η Golden Courier μπορεί να αναθέσει σε τρίτους την υποστήριξη των υπηρεσιών που προσφέρει (π.χ. σε 

παρόχους υπηρεσιών λογισμικού). Αυτά τα μέρη ενδέχεται να έχουν (μερική) πρόσβαση στα προσωπικά σας 

δεδομένα, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που αυτά τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις ίδιες νομικές 

απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας όπως η Golden Courier. 

Επίσης, στο πλαίσιο εκτέλεσης των υπηρεσιών της και αναλόγως του τόπου προορισμού της κάθε αποστολής, 

η Εταιρεία διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες συνεργαζόμενες με αυτή εταιρείες ταχυμεταφοράς 

αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της ταχυμεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία διασφαλίζει 

ότι οι εν λόγω συνεργάτες επεξεργάζονται τα δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σε κάθε 

περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι δυνατόν τα προσωπικά σας δεδομένα να μεταφερθούν σε 

τρίτα πρόσωπα ή δημόσιες αρχές εκτός Ε.Ε. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως όταν ζητάτε την 

ταχυμεταφορά αντικειμένων σε παραλήπτη εκτός Ε.Ε. Οι διαβιβάσεις αυτές λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά 

και μόνο λόγω των υπηρεσιών ταχυμεταφοράς που έχετε ζητήσει, καθώς είναι απαραίτητες για την εκτέλεση 

των συγκεκριμένων υπηρεσιών.  

Ποια είναι τα δικαιώματά σας 

Σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από την Golden Courier, έχετε τα εξής δικαιώματα: 
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• το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Golden Courier, καθώς και 

δικαίωμα να ζητήσετε την επικαιροποίηση ή την διόρθωση των στοιχείων αυτών (π.χ. όταν υπάρχουν 

ανακριβείς πληροφορίες), 

• το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. δεν είναι 

πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν και η Golden Courier δεν 

έχει έννομο συμφέρον να τα διατηρήσει), 

• το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν γίνεται για 

σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, 

• το δικαίωμα να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, 

• το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που σας αφορούν, μέσω της λήψης των προσωπικών σας 

δεδομένων σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με 

αυτοματοποιημένα μέσα,  

• το δικαίωμα να μην εξαρτάστε αποκλειστικά από αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε περίπτωση 

δημιουργίας προφίλ ή αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων με νομικές συνέπειες,  

• το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα» (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr). 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Σε περίπτωση που θέλετε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή έχετε 

οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα 

παρακάτω στοιχεία: 

«ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ε.Ε.Τ.Τ. AM: 01-195) 

Γραβιάς 37 & Αιγάλεω 8Α, 185 45, Πειραιάς        

Τηλ.: 210-4061100 

e-mail: courier@goldencourier.gr 

********** 

 


