ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παίξε το παιχνίδι μας και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μια δωροεπιταγή από
τα Public, αξίας €100.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από την Cryos, στις 2 Νοεμβρίου και ο νικητής θα
ενημερωθεί μέσω email. Στην κλήρωση λαμβάνουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες.
Η Cryos έχει το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα δεδομένα που παρέχονται από τους
συμμετέχοντες για το σκοπό συμπερίληψης σας στην λίστα επαφών της και
αποστολής προς εσάς ενημερωτικού υλικού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετικά με
τη δωρεά ωαρίων/σπέρματος και εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Συμπληρώνοντας αυτή τη φόρμα και παρέχοντας τα πιο πάνω προσωπικά
δεδομένα παρέχεται στην Cryos International Cyprus Ltd, VAT No. 10381787W
συγκατάθεση να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για το πιο πάνω σκοπό. Τα
προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για το σκοπό αυτό στη βάση
του Άρθρου 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού για τη Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων, δηλαδή στη βάση του ότι μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνόντας
με
τον
Υπεύθυνο
Προσωπικών
Δεδομένων
της
εταιρείας
μας
στο dpo-cy@cryosinternational.com και σε μια τέτοια περίπτωση θα σταματήσουμε
την επεξεργασία και την αποστολή επικοινωνιών χωρίς η νομιμότητα της
επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης να επηρεαστεί. Έχετε επίσης το
δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, φορητότητας, περιορισμού της
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και αντίρρησης σε αυτή σύμφωνα
με τους όρους και κριτήρια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων. Τυχόν ένσταση σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας για το πιο
πάνω σκόπο δεν υπόκειται σε οποιουσδήποτε όρους και επομένως, θα την
ικανοποιήσουμε αυτή χωρίς καθυστέρηση.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τον με
τον
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στο dpo-cy@cryosinternational.com ή να δείτε τη πολιτική προστασίας δεδομένων
της εταιρείας μας εδώ cryosinternational.co/privacy-policy. Έχετε το δικαίωμα να
υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο τυχόν έχετε σχετικά με τη διαχείριση των
προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια αρχή, συγκεκριμένα στο Γραφείο του
Επιτρόπου
Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα, http://www.dataprotection.gov.cy/.

