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 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που είναι επιλέξιμα για προσφορές 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 

Ενημερωτική ανακοίνωση 

 

1. Σκοπός της παρούσας ενημερωτικής ανακοίνωσης 

Για να επιτραπεί η υποβολή προσφορών συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο, η εταιρεία σας 

μπορεί να συλλέξει και να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Σκοπός της παρούσας ενημερωτικής 

ανακοίνωσης είναι να σας εξηγήσει τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε 

αυτό το πλαίσιο και να σας παρουσιάσει τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτό το ζήτημα, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 σχετικά με την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («ο Κανονισμός») και το νόμο αριθ. 78- 17 της 6ης Ιανουαρίου 1978 σχετικά 

με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους φακέλους και τις ελευθερίες, όπως τροποποιήθηκε (o «νόμος περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»). 

Κάθε εργοδότης ενεργεί ως υπεύθυνος της ανεξάρτητης επεξεργασίας στην περίμετρο του κατά το στάδιο της 

υλοποίησης της προσφοράς. 

Στη συνέχεια, οι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον όμιλο VINCI να εκτελέσουν τις εργασίες 

εγγραφής για αγορά μετοχών και διαχείρισης του λογαριασμού ταμιευτηρίου σας θα λειτουργούν ως υπεύθυνοι 

επεξεργασίας δεδομένων. 

 

2. Σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 

Ο εργοδότης σας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να επιτρέψει την κατάρτιση της 

προσφοράς προς τους εργαζομένους του και την παρακολούθηση των εγγραφών για αγορά μετοχών. Στο 

πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δικαιολογείται από το νόμιμο συμφέρον της 

εταιρείας σας να προσφέρει στους εργαζομένους της τη δυνατότητα εγγραφής τους σε προσφορές συμμετοχής 

στο μετοχικό κεφάλαιο του ομίλου VINCI. 

 

3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε 

Προκειμένου να προσδιοριστούν τα άτομα που είναι επιλέξιμα για προσφορά συμμετοχής και να δημιουργηθεί το 

σύστημα που τους επιτρέπει να συμμετέχουν, ο εργοδότης σας χρειάζεται τα δεδομένα που επιτρέπουν: 

• Την εξακρίβωση των στοιχείων σας (επώνυμο, όνομα, προσωπική κατάσταση, ημερομηνία γέννησης, 

επαγγελματική θέση, αναγνωριστικό του ομίλου VINCI ή εθνικό αναγνωριστικό)· 

• Τον προσδιορισμό του εργοδότη σας και της επιλεξιμότητάς σας για την προσφορά συμμετοχής στο 

μετοχικό κεφάλαιο (όνομα εργοδότη, κωδικός εταιρείας, κριτήριο επιλεξιμότητας προσφοράς του ομίλου 

VINCI)· 
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• Την επικοινωνία μαζί σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, γλώσσα 

αλληλογραφίας)· 

• Τη διαχείριση φορολογικών ζητημάτων (σχετικά με την κατοικία σας στη Γαλλία /ΕΕ/ στον υπόλοιπο 

κόσμο). 

• Συνεπώς, η εν λόγω επεξεργασία αφορά μόνο τα άτομα που πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας για τις 

προσφορές συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο που προτείνει ο όμιλος VINCI. 

 

4. Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται από τον εργοδότη σας στην Amundi Tenue de Comptes, η έδρα της 

οποίας βρίσκεται στη λεωφόρο Pasteur 90, 75015 Paris, Γαλλία (ταχυδρομική διεύθυνση: 26956 VALENCE CEDEX 9, 

Γαλλία), που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής για αγορά μετοχών και 

συλλογής δεδομένων, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίσει την επεξεργασία των εγγραφών για τις προσφορές υπό 

τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 

Η VINCI SA είναι επίσης ο παραλήπτης των δεδομένων για τη συνολική εποπτεία της ηλεκτρονικής σελίδας 

εγγραφών. 

 

5. Διατήρηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα 

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς που 

περιγράφονται παραπάνω για τη διάρκεια που απαιτείται με στόχο την υλοποίηση της προσφοράς και μέχρι τη 

νόμιμη παραγραφή. Αν δεν εγγραφείτε σε προσφορά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο που παρέχει ο όμιλος 

VINCI, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται αυτόματα και συστηματικά από την Amundi Tenue de 

Comptes μετά από διάστημα 9 μηνών από την ολοκλήρωση της σχετικής προσφοράς. 

 

6. Τα δικαιώματά σας 

Έχετε το δικαίωμα, υπό τους όρους που θέτει ο κανονισμός και ο νόμος περί προστασίας δεδομένων: 

• να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε και να λάβετε 

πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων· 

• να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, να συμπληρώσουμε, να ενημερώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 

που είναι ανακριβή, ελλιπή, διφορούμενα ή/και παρωχημένα· 

• να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων· 

• να διασφαλίσετε τον περιορισμό μιας ή περισσότερων επεξεργασιών των προσωπικών σας δεδομένων 

που πραγματοποιούμε· 

• να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων· 

• να ορίσετε οδηγίες σχετικά με την τύχη των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας. 

Τέλος, έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ατομικών 

Ελευθεριών ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στον οποίο 

διαμένετε ή εργάζεστε συνήθως εάν θεωρείτε ότι μία ή περισσότερες επεξεργασίες των δεδομένων σας 

προσωπικού χαρακτήρα παραβιάζουν τον Κανονισμό. 
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Σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στην παρούσα 

ανακοίνωση, θα ανανεώνεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κατά την κατάρτιση κάθε νέας προσφοράς 

συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο που μπορεί να αποφασίσει ο όμιλος VINCI στο μέλλον. 

 

7. Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 

Για να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού 

της εταιρείας σας ή με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της VINCI S.A. : contact.dpo@vinci.com. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από σήμερα εάν δεν επιθυμείτε να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας 

δεδομένα στην Amundi Tenue de Comptes. 

 

 


