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Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 
Η Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.  θα επεξεργαστεί τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τους εξής σκοπούς: (α) για την ικανοποίηση του 
αιτήματος του αιτούντος (νόμιμη βάση επεξεργασίας η εκτέλεση σύμβασης), (β) για τον έλεγχο έναντι Ευρωπαϊκών και Διεθνών λιστών κυρώσεων (νόμιμη βάση επεξεργασίας η συμμόρφωση με 
υποχρέωση εκ του νόμου και το υπέρτερο έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, συγκεκριμένα η αποφυγή επιβολής κυρώσεων) και (γ) για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβάλει ο νόμος 
(νόμιμη βάση επεξεργασίας η συμμόρφωση με υποχρέωση εκ του νόμου). Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για 10 έτη  από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. 
Η Star Automotive Ελλάς δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός κι αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την ικανοποίηση του αιτήματος που έχετε υποβάλει. Επίσης, τα δεδομένα σας 
ενδέχεται να είναι προσβάσιμα από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής, οι οποίες θα ενεργούν εξ ονόματος και με βάση τις γραπτές οδηγίες της Star Automotive Ελλάς και δεν θα 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προς όφελός τους (Εκτελούντες την Επεξεργασία). Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης (αρ. 15 ΓΚΠΔ), διόρθωσης (αρ. 16 ΓΚΠΔ) ή διαγραφής (αρ. 17 ΓΚΠΔ) των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς επίσης και περιορισμού της επεξεργασίας τους (αρ. 18 ΓΚΠΔ). Επίσης, έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (αρ. 21 ΓΚΠΔ), 
καθώς και φορητότητας (portability) (αρ. 20 ΓΚΠΔ) των προσωπικών δεδομένων τα οποία μας παρέχετε. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας υποβάλλοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση: 
Θηβαΐδος, αριθμός 20, Νέα Κηφισιά, Τ.Κ. 14564  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@starautomotive.gr. Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική 
Απορρήτου στην επίσημη ιστοσελίδα μας https://www.mercedes-benz.gr/passengercars/content-pool/tool-pages/legal/privacy-statement.html.  
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Θηβαΐδος αρ.20, Τ.Κ.: 145 64, Νέα Κηφισιά), Αρ. ΓΕΜΗ: 000336101000, Τηλ. 2106296500, Email: privacy@starautomotive.gr 


