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με δικαίωμα εγγύησης | nα συμπληρωθεί και να επιστραφεί
Για τον τεχνικό

Για το οδοντιατρείο

Συσκευή, Αριθμός σειράς

Βεβαιώστε ότι ο τεχνικός σας σάς έχει ενημερώσει
για τα παρακάτω σημαντικά στοιχεία:
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Λειτουργία, χειρισμός και περιποίηση
προϊόντος
Όροι εγγύησης:
Τήρηση των προθεσμιών συντήρησης, χρήση
και καθαρισμός με τα συνιστώμενα από τον
κατασκευαστή παρασκευάσματα, τεκμηρίωση
συντήρησης και επιστροφή της δήλωσης
συναρμολόγησης

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ιδιοκτήτης ιατρείου

Αποθήκη

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αντιπρόσωπος

Θέση συσκευής

Σφραγίδα αποθήκης & υπογραφή

Έχω λάβει γνώση της υπόδειξης στην πίσω σελίδα που
αφορά στην προστασία των δεδομένων.

Σφραγίδα ιατρείου & υπογραφή

installation@metasys.com
Φαξ: +43 512 205420-1123
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Υπόδειξη για την προστασία των δεδομένων

1. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων
Χρησιμοποιούμε τα αναφερόμενα δεδομένα επιχείρησης (εταιρεία, στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας κλπ.) για
την καταγραφή της επιχείρησής σας στη δική μας βάση δεδομένων πελατών, ιδίως για το σκοπό της εκπλήρωσης
συμβατικών υποχρεώσεων σε συνάρτηση με την παρεχόμενη από εμάς εγγύηση συσκευών. Νομική βάση για το
σκοπό αυτό αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο β) του γερμανικού κανονισμού για την προστασία των
δεδομένων (DSGVO). Επίσης, επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε
στους πελάτες μας περιστασιακά εξατομικευμένες πληροφορίες και επίκαιρες προσφορές για προϊόντα και
υπηρεσίες της METASYS. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων για το σκοπό της απευθείας διαφήμισης αποτελεί επίσης
έννομο συμφέρον της εταιρείας μας. Νομική βάση για το σκοπό αυτό αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχεία
β) και στ) του κανονισμού DSGVO.
2. Ασφάλεια δεδομένων/Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους/Διάρκεια της αποθήκευσης
Εξυπακούεται ότι εμείς μεταχειριζόμαστε τα παρεχόμενα από εσάς δεδομένα με εμπιστευτικό τρόπο και τα
προστατεύουμε με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προφύλαξης από απώλεια και τροποποιήσεις, καθώς
και από την αναρμόδια προσπέλασή τους από τρίτους. Για εσωτερικούς σκοπούς διαχείρισης, τα προσωπικά
δεδομένα των πελατών μας υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης
του ομίλου METASYS Group, δηλαδή, της εταιρείας METASYS Medizintechnik GmbH και των συνδεδεμένων με
αυτήν επιχειρήσεων στην ΕΕ. Η εταιρεία METASYS Medizintechnik GmbH διασφαλίζει στο πλαίσιο αυτό την τήρηση
των όρων της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων και της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των
δεδομένων. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων για την απλούστευση και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποτελεί
έννομο συμφέρον της εταιρείας METASYS Medizintechnik GmbH. Νομική βάση για το σκοπό αυτό αποτελεί το
άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του κανονισμού DSGVO. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται γενικά από
εμάς σε τρίτους εκτός του ομίλου METASYS Group, εκτός των περιπτώσεων εξυπηρέτησης ιδιαίτερης επιλογής
και συμβατικής υποχρέωσης παρόχων υπηρεσιών για την τήρηση των αναφερόμενων στην παρούσα δήλωση
προστασίας δεδομένων σκοπών (π.χ., εγκαταστάτες, υπηρεσίες παράδοσης, τυπογραφεία). Η εμπιστευτικότητα
και η ασφάλεια των δεδομένων σας διασφαλίζονται στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με τη δική μας δήλωση προστασίας
δεδομένων και την ισχύουσα νομοθεσία. Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται για τους
προαναφερόμενους σκοπούς και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις τεκμηρίωσης και φύλαξης. Εάν δεν θέλετε
πλέον να λαμβάνετε πληροφορίες και προσφορές από εμάς, μπορεί να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή σχετικά
βάσει του στοιχείου 3. Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα απαιτείται νομικά και
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τεκμηρίωσης ή λογοδοσίας ή σύμφωνα με την παραγραφή τυχόν αμοιβαίων νομικών
αξιώσεων. Τα δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός και αν πληρούνται
οι ειδικές νομικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων του κανονισμού DSGVO.
3. Τα δικαιώματά σας
Εφόσον είναι δεδομένες οι εκάστοτε νομικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε πληροφορίες από
εμάς για τα σχετικά προσωπικά δεδομένα ή την επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 15 του κανονισμού DSGVO),
τη διόρθωση, τη διαγραφή και τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων ή της επεξεργασίας δεδομένων που
σάς αφορούν (άρθρα 16 έως 18 του κανονισμού DSGVO) και τη μετάδοση προσωπικών δεδομένων που σάς
αφορούν (άρθρο 20 του κανονισμού DSGVO). Επιπλέον, όταν είναι δεδομένες οι προϋποθέσεις του άρθρου 21
του κανονισμού DSGVO έχετε δικαίωμα εναντίωσης κατά της επεξεργασίας δεδομένων, που βασίζεται σε «έννομο
συμφέρον» του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του κανονισμού DSGVO ή
πραγματοποιείται για απευθείας διαφήμιση. Για την άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων ή όταν θέλετε να
ακυρώσετε τη δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εξ ολοκλήρου ή εν μέρει
με μελλοντική ισχύ, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας στα προαναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας, ιδίως
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου datenmanager@metasys.com. Σύμφωνα με το άρθρο 77, παράγραφος
1 του κανονισμού DSGVO έχετε επίσης το δικαίωμα προσφυγής σε μια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της
μόνιμης διαμονής σας, του χώρου εργασίας σας ή του τόπου στον οποίο έχει συμβεί η εικαζόμενη παράβαση, όταν
θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σάς αφορούν παραβιάζει τον κανονισμό DSGVO.
Η αρμόδια για την εταιρεία μας εποπτική αρχή στην Αυστρία είναι:
Österreichische Datenschutzbehörde (Αυστριακή Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων)
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Αυστρία
Τηλ.: +43 1 52 152-0, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dsb@dsb.gv.at
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Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται με αυτό το έντυπο (στο εξής «τα δεδομένα»)
προκειμένου να παρέχουμε στους πελάτες μας βέλτιστη υποστήριξη σε συνάρτηση με την παρεχόμενη από την
εταιρεία μας εγγύηση συσκευών και, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω, να είμαστε σε θέση να τους παρέχουμε
περιστασιακά επίκαιρες πληροφορίες και προσφορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Νομικά υπεύθυνος για την
προστασία των δεδομένων κατά την έννοια αυτή είναι η
METASYS Medizintechnik GmbH
Florianistrasse 3, 6063 Rum bei Innsbruck, Αυστρία
Τηλ.: +43 (0)512 205420, Φαξ: +43 (0)512 205420 7, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: datenmanager@metasys.com

