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ΑΡ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ

Νο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Τ.Μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

*Συμπληρώνει ο διοργανωτής

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2020
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΟΔΟΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΠΟΛΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΧΩΡΑ:
ΑΦΜ:

E-MAIL:

Τ.Κ.:

ΔΟΥ:

WEB SITE:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

MOBILE:

ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΘΕΤΩΝ:
ΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΟΠΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΔΟΜΗΣ):

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο
ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΟΨΕΙΣ
Ίχνος Εδάφους – 1 ή 2 ή
3ων όψεων

€/τ.μ
120,00€

Επιπλέον κόστος Ειδικού
προκ/σμένου περιπτέρου
δομής*
Παροχή STAND για το app
QRSTAND**

20,00€

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΩΡΕΑΝ

*Λεπτομέρειες τι περιλαμβάνει και σχέδιο του περιπτέρου.
**Καινοτομία του διοργανωτή. Περισσότερες πληροφορίες στο https://qrstand.gr/app/

Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι, μαζί με η Δήλωση
Συμμετοχής ακολουθείται ο εξής τρόπος πληρωμής επί
του συνόλου συμπεριλαμβανομένου ο ΦΠΑ:
30% Προκαταβολή _________________
40% Έναντι____________έως 9/6/2020
30% Εξόφληση_____________9/9/2020

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Τράπεζα Πειραιώς
IBAN:GR7301715900006590147087202
Δικαιούχος: QRSTAND IKE

Με την υπογραφή της δήλωσης αυτής βεβαιώνουμε ότι
επιθυμούμε να συμμετάσχουμε στην
EXTREMESPORTSEXPOGREECE 2020 και αποδεχόμαστε τον
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ που
βρίσκονται αναρτημένοι
στηνιστοσελίδαhttp://www.mec.gr/images/text_files/texnikesodigies-2018-2.pdf

Ο ΔΗΛΩΝ
Το περίπτερο δομής περιλαμβάνει:
Μοκέτα χρώματος 502 Grafite
Πάνελ PVC χρώματος λευκού
1 Σποτ ανά 3 μέτρα
Επωνυμία Εκθέτη
1 Πρίζα 500W
Γραφείο με 2+1 καρέκλες επισκέπτη

Υπογραφή / Σφραγίδα
Ημερομηνία___/__/20__

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 – ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
MECΠαιανίας
www.extremesportsexpo.gr / e-mail: info@qrstand.gr

ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1ηΔΙΕΘΝΗΣΕΚΘΕΣΗ EXTREME SPORTSGREECE2020

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΘΕΤΗ: _____________________________________________
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
ΓΗ

ΑΕΡΑΣ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Αναρρίχηση
Ορειβασία
Bouldering
Drift
Offroaddriving
MotoDriving
Rally Οδήγησης
Parkour
Scooters
Skateboard
Σπηλαιολογία - caving
Kart
Πεζοπορία
Rollers – In Line
ATV Off Roading
Orienteering
Canyoning
Bikes
Motorcross
ATV Off Roading
Σκι
Snowboarding

o
o
o

Αθλητική Ένδυση
Αθλητική Υπόδηση
Αθλητικός Εξοπλισμός

o

Άλλη κατηγορία:__________________________________

o
o
o
o
o
o
o
o

Skydiving
BungeeJumping
Αλεξίπτωτο Πλαγιάς
HangGliding
Αερόστατα
Οδήγηση Αεροπλάνου
Οδήγηση Ελικόπτερου
Αερολέσχη

ΝΕΡΟ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Scuba Diving
Rafting
Canoe
Kayak
Sup
ΘαλάσσιοSki
Kitesurfing
Wakeboard
Jet boots
Paddleboard
Jet ski
Wind Surfing

Παρακαλώ
επιλέξτε σε
ποια
κατηγορία
ανήκει η
επιχείρηση
σας.

Ο ΔΗΛΩΝ

(υπογραφή / σφραγίδα)
Ημερομηνία____/__/__

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η EXTREME SPORTS EXPO Greece διοργανώνεται από την QRSTANDIKE στο MECεκθεσιακό κέντρο στην Παιανία, από 09/10/2020 έως 11/10/2020. Το παρόν Παράρτημα Κανονισμού
Συμμετοχής της EXTREMESPORTSEXPOGreece είναι εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του MEC
ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ
Στάδιο προετοιμασίας έκθεσης: από 06/10/2020 έως και 08/10/2020 και ώρες 07:30-22:00. Επιπλέον ημέρες προετοιμασίας δεν διατίθονται.. Όλες οι εργασίας προετοιμασίας των
εκθετηρίων χώρων πρέπει να έχουν τελειώσει την προηγούμενη ημέρα της έναρξης λειτουργίας της έκθεσης στις 15:00 (8/10/19).
Στάδιο Λειτουργίας Έκθεσης: από 09/10/2020 έως 11/10/2020 και ώρες: Παρασκευή & Σάββατο: 10:00-20:00, Κυριακή: 10:00-19:00.
Στάδιο Αποξήλωσης Έκθεσης: από 12/10/2020 και ώρες 07:00 - 23:00.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Η QRSTANDIKE. Έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αποδεχθεί έγγραφο αίτημα ενός εκθέτη για μερική ή πλήρη ακύρωση συμμετοχής του στην έκθεση ακολούθως της
υποβολής της δήλωσης συμμετοχής. Ωστόσο, ο εκθέτης παραμένει υπεύθυνος για την πληρωμή του δικαιώματος εγγραφής και της ισχύουσας χρέωσης ακύρωσης. Το ποσό που θα
πληρωθεί παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα χρεώσεων ακύρωσης. Οι χρεώσεις υπολογίζονται βάσει των εξής δεδομένων:
- Το χρόνο κατά τον οποίο η QRSTAND IKE λαμβάνει έγγραφη ειδοποίηση από τον εκθέτη για ακύρωση της συμμετοχής στην έκθεση.
- Την προβλεπόμενη αποζημίωση συμμετοχής που θα οφειλόταν για τον αντίστοιχα δεσμευμένο ή μισθωμένο εκθετήριο χώρο, µε βάση το βασικό ενοίκιο, τις επιπρόσθετες χρεώσεις για
όψεις του εκθετηρίου χώρου και/ή την τυποποιημένη δομή όπως αναφέρεται στη Δήλωση Συμμετοχής.

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΘΕΤΗ
30 έως 1 ημερολογιακή μέρα πριν
από την έναρξη της έκθεσης

ΧΡΕΩΣΗ

60 εως31 ημερολογιακές ημέρες
πριν από την έναρξη της έκθεσης

Παρακρατείται το δικαίωμα
εγγραφής και το σύνολο του
ποσού συμμετοχής
Παρακρατείται το δικαίωμα
εγγραφής και η προκαταβολή

61 και πλέον ημερολογιακές ημέρες
πριν από την έναρξη της έκθεσης

Παρακρατείται το δικαίωμα
εγγραφής.

Οι ως άνω χρεώσεις ισχύουν ασχέτως εάν ο χώρος του εκθέτη διατεθεί σε άλλο εκθέτη το δε ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί βάσει των ανωτέρω χρεώσεων καθίσταται άµεσα
απαιτητό.
ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ
3.1. Σε περίπτωση που ο Εκθέτης ζητήσει αλλαγή του χώρου του από (τυποποιημένη δομή και ίχνος επί εδάφους) σε (ίχνος επί εδάφους χωρίς δομή) σε χρονικό διάστημα µμικρότερο
των 5ηµερών από την έναρξη της έκθεσης, καταβάλει την αποζημίωση χρήσης χώρου και επιβαρύνεται µε το ποσό που αναφέρεται στο υπογεγραμμένο Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής.
3.2. Εκθετήριος χώρος, που δεν παραλήφθηκε από τον εκθέτη έως τη παραμονή , θεωρείται ελεύθερος και η QRSTAND IKEέχει το δικαίωμα να τον παραχωρήσει σε άλλον εκθέτη. Η µη
παραλαβή του χώρου από τον εκθέτη θεωρείται ακύρωση και επί αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου για την Ακύρωση Συμμετοχής.
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ /ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
4.1. Η κατασκευή των εκθετηρίων χώρων είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκθέτη, είτε γίνεται µέσω QRSTAND IKE (ίχνος επί εδάφους µε τυποποιημένη δομή) είτε
γίνεται από τον ίδιο τον εκθέτη (ίχνος επί εδάφους). Για εκθετήριους χώρους ίχνους επί εδάφους απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του χώρου, είναι η υποβολή υπεύθυνης
δήλωσης για την καλή και ασφαλή λειτουργία των κατασκευαστικών εργασιών και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συνοδευόμενη από Ηλεκτρολογικό Σχέδιο εγκατάστασης και
Αντίγραφο Ηλεκτρολογικής Άδειας του αρμόδιου Υπουργείου. Η έγκριση των σχεδίων αυτών θα γίνεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της EXPOSYSTEM µε την προϋπόθεση ότι τα σχέδια
θα υποβάλλονται έγκαιρα και σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την εγκατάσταση του εκθέτη. Η µη έγκριση των σχεδίων από τις αρµόδιες υπηρεσίες της EXPOSYSTEM υποχρεώνει τον
εκθέτη στις προσαρμογές ή τροποποιήσεις που θα του υποδείξουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της QRSTANDIKE. Η κατασκευάστρια εταιρεία υποχρεούταινα έχει ασφαλισμένο το προσωπικό
της κατά τη διάρκεια εργασιών.
4.2. Οι ηλεκτρολογικές παροχές του MEC βγαίνουν από το δάπεδο και ενδέχεται μ.εσα στο εκθετήριο περίπτερο να υπάρχει καλωδίωση κάτω από τη μοκέτα ύψους 7mm.
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΧΩΡΩΝ
5.1. Μετά το κλείσιµο της έκθεσης, οι εκθέτες πρέπει να μεταφέρουν έξω από τον χώρο του MEC οτιδήποτε είχαν τοποθετήσει ή κατασκευάσει μέσα στον χώρο που είχαν
χρησιμοποιήσει ( διάκοσμο γενικά) και να παραδώσουν το χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν το αργότερο 12/10/19 στις 21:00.
5.2. Οι εκθέτες οφείλουν να απομακρύνουν τα υλικά κατασκευής τους με δική τους χρέωση.
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ EXTREME SPORTS EXPO Greece
6.1. Εισιτήριο: Η είσοδος επιτρέπεται στο κοινό, την Παρασκευή 9.10.2020, το Σάββατο 10.10.2020 και Κυριακή 11.10.2020 µε εισιτήριο αξίας 5,00 €.
6.2. Δελτίο Εμπορικού Επισκέπτη: Το Δελτίο Εµπορικού Επισκέπτη, παρέχει το δικαίωμα πολλαπλών δωρεάν εισόδων στην έκθεση, µε την προϋπόθεση προεγγραφής στην ιστοσελίδα
της EXTREME SPORTS EXPO Greece www.extremesportsexpo.gr
6.3. Πρόσκληση: Απαραίτητη η προσκόμιση επαγγελματικής κάρτας στην είσοδο της έκθεσης. Η είσοδος στο χώρο του MEC κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης γίνεται δωρεάν µε
πρόσκληση που παρέχεται στον εκθέτη ανάλογα µε τα τετραγωνικά µμέτρα που καταλαμβάνει.
ΑΡΘΡΟ 7. ΦΥΛΑΞΗ
Η Φύλαξη που παρέχεται, είναι για το χώρο γενικότερα και όχι για τα επί µέρους εκθέµατα, για τα οποία διατίθεται.To προσωπικό της Εταιρείας Ασφαλείας είναι επιφορτισµένο µε την
ευθύνη ομαλής διεξαγωγής της έκθεσης, της διατήρησης της τάξεως και της ασφάλειας καθώς και της εφαρμογής των σχετικών κανονισμών λειτουργίας και ασφαλείας.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΘΕΤΩΝ
8.1. Ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά, σε περίπτωση που η QRSTANDIKE θα θεωρούνταν υπόλογη απέναντι σε τρίτους.
8.2. Η QRSTANDIKE δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις, για ιδιότητες που συμφωνήθηκαν για τους κάθε είδους και προορισμού χώρους που εκμισθώνει
(περιλαμβανομένων και των εστιατορίων, κυλικείων, αναψυκτηρίων κ.τ.λ.). Κατά συνέπεια, δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, µμερικές ή ολικές βλάβες ή αλλοιώσεις εκθεμάτων, που θα
προερχόταν από τέτοιες ελλείψεις ή ελαττώματα.
8.3. Η QRSTANDIKE. δεν ευθύνεται για απώλειες βλάβες ή φθορές (µερικές ή ολικές) ή καταστροφές στα εκθέµατα, υλικά διάκοσµου ή άλλα πράγµατα, που έφερε ο εκθέτης ή
µμισθωτής γενικά στον εκθετήριο ή αποθηκευτικό χώρο, είτε αυτά συμβούν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, είτεπριν, είτε μετά.
8.4. Οι ανεξόφλητες χρηματικές ή άλλες οφειλές προς τη QRSTANDIKE που προέρχονται από συμμετοχές (εκθετήριος χώρος, διαφήµιση, τηλέφωνο, νερό κ.τ.λ.) επιβαρύνονται
νοµιµοτόκως από το πέρας της έκθεσης.
8.5. Ο εκθέτης είναι ο µόνος υπεύθυνος για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει κατά τις επιδείξεις των µμηχανημάτων-εργαλείων, ενώ η QRSTAND IKE δε φέρει καµία ευθύνη απέναντι
στον παθόντα. Σε περίπτωση που η QRSTANDIKE θεωρηθεί υπόλογος έναντι τρίτου, ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που έγινε στo MEC.
8.6. Ο εκθέτης είναι υπεύθυνος για κάθε φθορά ή ζηµιά, που έγινε από τον ίδιο ή τα συνεργεία του, σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, κτίρια, δάπεδα, χώρους πρασίνου, δρόμους και
λοιπά αντικείμενα στο χώρο τουMEC. Ειδικά για τους υπαίθριους εκθετήριους χώρους, πέραν όλων των ανωτέρω, απαγορεύεται αυστηρά το κάρφωµα κατασκευών στο οδόστρωμα. Η
φθορά των ανωτέρω συνεπάγεται χρηματική αποζημίωση που προσδιορίζεται από τη Τεχνική Διεύθυνση ύστερα από την αντίστοιχη κοστολόγηση των ζηµιών και των παραβάσεων..

ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
9.1. Απαγορεύεται στους εκθέτες κάθε μετατροπή στη χρήση των χώρων, καθώς και η αυθαίρετη κατάληψη χώρου πέραν από αυτόν που τους παραχωρήθηκε.
9.2. Απαγορεύεται η επινοικίαση του χώρου (μερική ή ολική) ή η δωρεάν παραχώρηση χώρου σε τρίτους από τον εκθέτη.
9.3. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η έκθεση στις εγκαταστάσεις τoυ MEC, εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή στοιχείων πολεµικού εξοπλισμού.
9.4. Επιτρέπεται το άναµµα φωτιάς αποκλειστικά και µόνο για τη λειτουργία των εκθεμάτων εκείνων για τα οποία είναι απαραίτητη, ύστερα από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της
εταιρείας, τηρώντας τους όρους πυρασφάλειας στους εκθετήριους χώρους τους.
9.5. Απαγορεύονται οι παρενοχλήσεις µε ηχητικά ή οπτικοακουστικά συστήµατα ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Η QRSTANDIKE έχει το δικαίωµα, αν ο εκθέτης εξακολουθεί να παρενοχλεί ηχητικά, της άµεσης διακοπής της λειτουργίας του συστήματος, ανεξάρτητα και από τις κυρώσεις που μπορεί να
επιβάλλει.
9.6. Απαγορεύεται το κάπνισµα σε όλους τους στεγασμένους χώρους.
9.7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων στις εγκαταστάσεις της έκθεσης.
9.8. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση ή δηµιουργία απορριµµάτων στους διαδρόµους και στις εγκαταστάσεις της έκθεσης.
9.9. Δεν επιτρέπεται ο χειρισµός µηχανοκίνητων κλάρκ ή γερανών στις εγκαταστάσεις της έκθεσης χωρίς προηγούµενη εξουσιοδότηση.
9.10. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία µετάδοσης ή λήψης (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εξοπλισµός ραδιοεπικοινωνιών), στις εγκαταστάσεις της έκθεσης χωρίς την έγγραφη ρητή άδεια της
QRSTANDIKE.
9.11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκθέτης επιθυµεί να προβεί σε παραγωγές τηλεόρασης, βίντεο και νέων µέσων ή σε λήψεις φωτογραφιών των εκθετηρίων χώρων, ή επιθυµεί να
πλαισιώσει µε µουσική ή τραγούδια, ή να προβεί στην παρουσίαση, αναπαραγωγή κλπ οιουδήποτε έργου πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτου, αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα την αποκλειστική
ευθύνη να εφοδιασθεί έγκαιρα από την “Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Α.Ε” (Α.Ε.Π.Ι.) και από οιοδήποτε άλλο Οργανισµό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευµατικών
Δικαιωµάτων µε την αναγκαία γραπτή άδεια και οιαδήποτε αµοιβή απαιτηθεί από τους ως άνω Οργανισµούς βαρύνει αποκλειστικά τον εκθέτη και σε κάθε περίπτωση η QRTSANDIKEουδεµία
ευθύνη φέρει για την αναπαραγωγή µουσικής ή τραγουδιών και την τυχόν µε οποιαδήποτε τρόπο παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων. Ταυτόχρονα, οφείλει να ενηµερώνει τη QRSTANDIKE
και να λαµβάνει έγγραφη έγκριση για τη χρήση οποιονδήποτε οπτικοακουστικών µέσων.
9.12 Στην περίπτωση των λιανικών πωλήσεων, ο εκθέτης οφείλει να ενημερώσει την QRSTAND IKE και να λάβει έγγραφη έγκριση, διότι ο διοργανωτής θα γνωστοποιήσει στην οικεία ΔΟΥ
κατάλογο ο οποίος θα περιλαμβάνει την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τον αριθμό ΓΕΜΗ των νομίμων προσώπων ή των ατομικών επιχειρήσεων που
πρόκειται να προβούν σε λιανική πώληση προΪόντων.
ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Γενικός Κανονισµός Συµµετοχής της. ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της EXTREME SPORTS EXPO Greece
(https://extremesportsexpo.gr/ ), ισχύει παράλληλα και συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήµατος του Κανονισµού του MEC.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Η QRSTAND IKE λαµβάνει τα δεδοµένα σας τα οποία φυλάσσονται σε (ηλεκτρονικό ή/και φυσικό) αρχείο υπ’ ευθύνη της, τηρώντας όλα τα κατάλληλα µέτρα
ασφάλειας. Σας ενηµερώνουµε, ότι θα χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα που σας ζητάµε αποκλειστικά και µόνο για τη διαχείριση και διεκπεραίωση των συµβατικών
µας αλλά και εκ του νόµουαπορρεουσών υποχρεώσεών µας. Τα δεδοµένα αυτά υποχρεούµαστε να διατηρήσουµε για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από την
υπάρχουσα νοµοθεσία, ώστε να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις µας προς τρίτα µέρη (συµπεριλαµβανοµένων των φορολογικών αρχών) για το χρονικό διάστηµα που
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις. Εφόσον δεν υφίστανται οι ανωτέρω περιορισµοί, θα διαγράψουµε οριστικά τα δεδοµένα
σας αφού προηγηθεί σχετική ενηµέρωσή σας. Έχετε το δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδοµένων. Επίσης έχετε το δικαίωµα να
αποσύρετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία εκ µέρους µας των δεδοµένων σας. Στην περίπτωση αυτή παρακαλούµε να έχετε υπόψη σας, ότι µία τέτοια
ανάκληση ενδέχεται να σηµαίνει αυτοµάτως και τη διακοπή της συνεργασίας µας, δεδοµένης της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδοµένων σας για την
εκτέλεση των συµβατικών µας υποχρεώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενδέχεται να σας ζητήσουµε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να βεβαιωθούµε ότι δεν
γνωστοποιούµε σε κάποιον άλλον τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα λάβουµε κάθε δυνατό µέτρο για την ικανοποίηση των αιτηµάτων σας εντός τριάντα ηµερών από τη
λήψη του, ως οφείλουµε, ενηµερώνοντάς σας για την ικανοποίηση του αιτήµατός σας, ή για τους λόγους που εµποδίζουν την εκ
µέρους σας άσκηση ή την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από τα δικαιώµατά σας, καθώς και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής µας πέραν του διαστήµατος
των τριάντα ηµερών. Επίσης θα σας ενηµερώσουµε για τα περαιτέρω δικαιώµατά σας σε περίπτωση µη προσήκουσας ανταπόκρισής µας στα αιτήµατά σας. Εφόσον
αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώµατά σας επί των προσωπικών σας δεδοµένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωµα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρµόδια
Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων. Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιµούσαµε ιδιαίτερα ανπροηγούνταν επικοινωνία σας µε τον Υπεύθυνό µας
Προστασίας Προσωπικών∆εδοµένων (DPO), είτε µέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας(ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 24, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, TΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ), είτε µέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασµό Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: info@qrstand.gr), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία
σας και το λόγο επικοινωνίας σας µε την εταιρία. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την Πολιτική µας για την Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων στον ιστότοπό μας
https://extremesportsexpo.gr/
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