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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΟΡΙΤΥ ΚΟΥΟΛΙΤΥ ΚΟΝΣΑΛΤΑΝΤΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PRIORITY QUALITY CONSULTANTS S.A.» (εφεξής «PRIORITY»),  

σέβεται βαθύτατα την σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών 

προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους. Η παρούσα ενημέρωση αφορά την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων (ως φυσικό πρόσωπο/ατομική/μονοπρόσωπη επιχείρηση) που πραγματοποιείται 

από την PRIORITY, στο πλαίσιο της υπηρεσίας προαξιολόγησης του επενδυτικού φακέλου της επιχείρησής σας 

για την ένταξη αυτής σε κάποιο από τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, καθώς και τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα 

της Alpha Bank. Η Εταιρεία μας, με Α.Φ.Μ. 999859310,  εδρεύει στη Λυκόβρυση Αττικής, Λεωφόρος Σοφοκλή 

Βενιζέλου, αρ. 49-51, Τ.Κ. 141 23, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-2509900, δ/νση e-mail: info@priority.com.gr. 

Η PRIORITY είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία 

στο πλαίσιο προαξιολόγησης του επενδυτικού φακέλου της επιχείρησής σας, μετά την εκδήλωση σχετικού 

ενδιαφέροντος εκ μέρους σας για τη λήψη των υπηρεσιών μας. Τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνονται 

στο ερωτηματολόγιο είναι τα απολύτως απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης 

της επικοινωνίας μας μαζί σας, της αναζήτησης των ισολογισμών της επιχείρησης από το Γ.Ε.Μ.Η., καθώς και του 

ελέγχου των ορίων σώρευσης (χρησιμοποιώντας τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησής σας), μέσω του Πληροφοριακού 

Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων, όπως αυτά προσδιορίζονται στους κανονισμούς κρατικών 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας.  

Νομική βάση για την επεξεργασία που διενεργείται προς επιδίωξη του ανωτέρω σκοπού αποτελεί το γεγονός ότι 

η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών προαξιολόγησης 

επενδυτικού φακέλου της επιχείρησής σας (αρ.6 παρ.1.β’ ΓΚΠΔ). Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από 

την PRIORITY για διάστημα 5 ετών από την παροχή της υπηρεσίας. 

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι περιγραφόμενες υπηρεσίες της PRIORITY παρέχονται με στόχο την επίτευξη των 

επενδυτικών στόχων της Επιχείρησής σας, και συγκεκριμένα την προαξιολόγηση του επενδυτικού φακέλου για 

την ένταξη σε κάποιο από τα Αναπτυξιακά Προγράμματα, καθώς και τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Alpha 

Bank, αποδέκτης των προσωπικών σας δεδομένων, ως ξεχωριστός υπεύθυνος επεξεργασίας, είναι η Alpha Bank, 

προκειμένου να αναπτύξει τις δίκες της εργασίες στο πλαίσιο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών λύσεων που 

προσφέρει.  

Μπορείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από 

την PRIORITY ή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης, διαγραφής, φορητότητας 

των δεδομένων σας ή περιορισμού της επεξεργασίας τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων (DPO) της PRIORITY στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gdpr@priority.com.gr.  

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα 

κόστος για εσάς. Στην περίπτωση που θεωρείτε πως: α) δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς και νομίμως κάποιο αίτημά 

σας ή β) το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προσβάλλεται από κάποια επεξεργασία 

που πραγματοποιούμε, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 210 

6475600, e-mail: contact@dpa.gr). 
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