ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Υπεύθυνος επεξεργασίας
Παρακαλώ ανατρέξτε στον Πίνακα Εταιρειών στο Παράρτημα 1 για τα στοιχεία του
εκάστοτε Υπευθύνου Επεξεργασίας.
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για τις εταιρείες, όπως αυτές περιγράφονται στο
Παράρτημα 1, η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και συνεργατών
μας έχει πρωταρχική σημασία. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για
να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να
διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο
και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της. Θα
θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με
ανηλίκους κάτω των 16 ετών.
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data
Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή
Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του Κανονισμού είναι η θέσπιση των
προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς
προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του
δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι εταιρείες ενημερώνουν ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων τους, προβαίνουν σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των
πελατών & συνεργατών τους, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής
«Κανονισμός»)ό πως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας που
αναφέρονται κατωτέρω ανά εταιρεία στο παράρτημα 1

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς, δηλαδή το ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, εταιρεία, ιδιότητα, κ.τ.λ., τα επεξεργαζόμαστε μόνο
όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε
και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την
επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας. Σημειώνουμε ότι τα δεδομένα που αφορούν
την ταυτοποίησή σας, καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι απολύτως
απαραίτητα και αναγκαία για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας με την
Εταιρεία. Επισημαίνουμε δε ότι αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
απευθείας από εσάς ως πελάτες, οφείλετε να μας ενημερώνετε για κάθε μεταβολή των
δεδομένων που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση, καθώς και να ανταποκρίνεστε σε κάθε

αίτημά μας για επικαιροποίηση. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα
που συλλέγουμε μας τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι και σε καμία περίπτωση τα εν λόγω
δεδομένα δεν προέρχονται από άλλες πηγές.
Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
(α) Η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε εμάς, όπως
για παράδειγμα η ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητές μας και κατά συνέπεια η
εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό (η αναγκαιότητα
επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή
κατά το προσυμβατικό στάδιο κατ΄ αίτησή σας για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών
μας).
(β) Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και
των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και
κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια
φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων (για περισσότερες πληροφορίες, κάντε
κλικ εδώ για την Ειδική Ενημέρωση για τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης) καθώς
επίσης και ειδικά λογισμικά ασφαλείας που στόχο έχουν τον εντοπισμό και αποτροπή
κακόβουλων ενεργειών: συγκεκριμένα κατά την επίσκεψή σας στους φυσικούς χώρους
της εταιρείας μας αλλά και στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες.
(γ) Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από τον νόμο, όπως κανονιστική
συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.
Δήλωση
Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι οι επενδυτές και τα άτομα που
αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συγκεντρώνει ούτε
προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά.
Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
• Διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας, τα οποία αποσκοπούν στην προστασία
προσώπων και αγαθών, στην οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας Όταν χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και
κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια
φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων,(για περισσότερες πληροφορίες, κάντε
κλικ εδώ για την Ειδική Ενημέρωση για τη χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης) .
• Για την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία είναι αναγκαία για την
εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Επικοινωνούμε μαζί σας προς αυτόν τον
σκοπό και προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση
• Για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις, που απορρέουν από την ισχύουσα
νομοθεσία
Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες
αποδεκτών:
• Υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους
υπαλλήλους εκείνους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας,
τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασής σας κατά περίπτωση, για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή, καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που

επιβάλλονται από το νόμο. Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με την
αυστηρότερη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, καθώς όσοι εκ των υπαλλήλων
επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτουν επαρκές και σημαντικό επίπεδο
γνώσεων για την προστασία αυτών και δεσμεύονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας ή
τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.
• Κρατικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων
τους: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με σχετικές υπηρεσίες, όργανα
επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος μας το επιβάλλει,
για τον σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων, για την παροχή
στοιχείων λογαριασμών πελατών, κ.ά.
• Κατά την ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, δικηγόρους, δικηγορικές
εταιρείες, εταιρείες συμβούλων, τεχνικές εταιρείες, κ.α., όπως κατά την παράδοση
στοιχείων πελατών προκειμένου ένας εξωτερικός συνεργάτης, να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για τη νομική διαχείριση της υπόθεσης (πρόκειται για ειδικές
περιπτώσεις στις οποίες έχει κριθεί απαραίτητη η συνδρομή εξειδικευμένου νομικού για
τη διαχείριση της υπόθεσης)
Επίσης, για τους σκοπούς υλοποίησης μιας σύμβασης, ενδέχεται να διαβιβαστούν
δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους
της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παραμένει υπεύθυνη για την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της
επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει
εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η
επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό
πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του
απονέμει το νομικό πλαίσιο.
Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω
ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:
Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού
πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα
επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα
αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της
σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση
τη σύμβαση. Για τους σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης, τα προσωπικά σας
δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Αυτό μπορεί να
πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν
θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό
διάστημα πριν την ανάκλησή της.
Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα ακόλουθα στοιχεία
επικοινωνίας: email: dataprotection@questenergy.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO), παρακαλούμε
απευθυνθείτε στην κα Αγγλούπα Ελένη, email: Dpo@questenergy.gr, τηλέφωνο: 211
9994480.
Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την
εκάστοτε ΕΤΑΙΡΕΙΑ απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:
Δικαίωμα πρόσβασης:
Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
Δικαίωμα διόρθωσης:
Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε
τα προσωπικά σας δεδομένα
Δικαίωμα διαγραφής:
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν
τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να
προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως
ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε
συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των
προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη
διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης
αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς
επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη
νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει
επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων
για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι
απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι
επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής
προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
Δικαίωμα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα
σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα
επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε
δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα
και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα
δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με
αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής
σύμβασης.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:
Τέλος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή
σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της
επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να

ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική
διεύθυνση dataprotection@questenergy.gr.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να
απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, στα
ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@questenergy.gr. Σε περίπτωση
που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO)
παρακαλούμε απευθυνθείτε στην κα Αγγλούπα Ελένη, email: Dpo@questenergy.gr,
τηλέφωνο: 211 9994480.
Στις ως άνω περιπτώσεις θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσουμε
στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσμία
μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο,
λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων,
οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των
τριάντα (30) ημερών.
Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ:
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή
καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης,
τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του
διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να
παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν
ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα,
αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών
δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.
Cookies
ΗΟι ιστοσελίδαες όπως κατωτέρω αναφέρονται δεν χρησιμοποιούν "cookies".
Διενέργεια αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή/και κατάρτιση προφίλ
Οι ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ δεν προβαίνει σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε
αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
καθώς επίσης δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ.
Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.
Οι ιστοσελίδαες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. ΟΙ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ δεν φέρουν ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων
ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να
διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω ξένων ιστοτόπων.
Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αντικατοπτρίζουν την
τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στην

επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα
ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση
αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για
το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον
τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες
σας. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα
γίνονται γνωστές στην ιστοσελίδα μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πίνακας Θυγατρικών Εταιρειών Quest Ενεργειακή ΜΑΕΒΕ – Υπεύθυνοι
Επεξεργασίας
Εταιρεία

QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΒΕ

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

998922586

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://www.questenergy.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail
Τμήματος
Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ AE

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

999872109

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://aioliko-amalia.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΑΕ

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

999872091

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://aioliko-megaloplai.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΟΡΤΕΡΟ Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

998005495

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://questaioliki-hortero.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ E.Π.Ε.

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

998709911

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://questaioliki-livadi.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

Quest Αιολική Διστόμου Μεγάλο Πλάι ΕΠΕ

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

998709959

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://questaioliki-megaloplai.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μ. ΕΠΕ

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

998709892

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://questaioliki-servia.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MAE

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

998724103

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://www.windsieben.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

ΞΥΛΑΔΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

997726934

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://www.xyladesenergiaki.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

ΦΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΜΑΕ

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

997883128

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://www.foskavala.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

BETA SUNERGIA KARVALI Μ.Α.Ε

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

997883210

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://www.betakarvali.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ ΒΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ MΑΕ

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

997883208

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://www.fosxanthi.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

«NUOVO KAVALA PHOTTOPOWER ΜΑΕ

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

997883036

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://www.nuovophoto.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

PHOTTOPOWER EVMIRIO BETA Μ.A.E.

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

997883073

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://www.photoevmirio.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

PETROX SOLAR POWER ΜAE

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

997883050

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site
http://www.petroxsolar.gr/
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 Α.Ε.

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

800455985

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://www.enma2.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 ΜΑΕ

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

997883116

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://www.mylofos2.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Εταιρεία

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ»

Διεύθυνση

Καλλιθέα, Αργυρουπόλεως 2α, Τ.Κ. 17676

ΑΦΜ

094265708

e-mail

questenergy@quest.gr

Τηλέφωνο

211 9991000

Web site

http://atgke-kinigos.gr/

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(DPO)

κα Αγγλούπα Ελένη

e-mail Τμήματος Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων / DPO

dataprotection@questenergy.gr

Τηλέφωνο DPO

211 9994480

Τελευταία ενημέρωση 9/9/2020

