Ενηµέρωση για την Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων της εταιρείας Α.& Γ. Κουτρόπουλος &
Σία Ο.Ε (Πολιτική Απορρήτου)

Απρίλιος 2019
Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη/ χρήστη του Ιστοτοπου
υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής, καθώς επίσης και στα οριζόµενα στο εθνικό και
ενωσιακό δίκαιο (Γενικό Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων της Ε.Ε 2016/679, «ΓΚΠ∆» ή
«GDPR») σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Η χρήση του Ιστότοπου συνεπάγεται αποδοχή των
όρων και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχονται από τους χρήστες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Η
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης και αναθεώρησης των όρων προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων, σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον σχετικό νοµικό πλαίσιο, οποτεδήποτε και
χωρίς σχετική προειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις /τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ
αµέσως δηλ. από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα µας. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας
αλλαγής ή τροποποίησης

θα θεωρείται

ότι αποτελεί αποδοχή εκ µέρους του χρήστη/µέλους των

αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν
συµφωνεί µε τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων οφείλει να µη χρησιµοποιεί
τις παρεχόµενες από την εν λόγω ιστοσελίδα υπηρεσίες.
Σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από το Γενικό Κανονισµό για την Προστασία των δεδοµένων

σας

ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδοµένα
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα µας
«koutropoulos.gr» είναι η οµόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία Α& Γ. Κουτρόπουλος & Σία Ο.Ε που
εδρεύει στην Αργυρούπολη Αττικής (Στ. Σαράφη αρ. 6-8) Τ.Κ. 17455 µε ΑΜ ΓΕΜΗ

008776101000

και δραστηριοποιείται στο χώρο της εµπορίας παιχνιδιών.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Για απορίες σχετικά µε την παρούσα πολιτική

ή/και για να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας που

προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων (GDPR 2016/679 – General
Data Protection Regulation), τα οποία αναφέρονται κατωτέρω, µπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία
µας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας :
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@koutropoulos.gr
Τηλέφωνα: 210 99 55 164, 211 01 28 928
Fax: 211 01 28 929
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση : Αργυρούπολη Αττικής , Στ. Σαράφη αρ. 6-8, Τ.Κ. 17455
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2. Είδος των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγουµε / κατηγορία υποκειµένων και σκοπός
της επεξεργασίας
Τα προσωπικά δεδοµένα είναι στοιχεία ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόµου
όπως το όνοµα, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) ή άλλα δεδοµένα τα οποία µπορούν
εύλογα να συνδεθούν µε την ταυτότητα ενός ατόµου και µπορούν να το ταυτοποιήσουν.
Η Εταιρεία µας συλλέγει προσωπικά δεδοµένα α) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της ανεξάρτητα αν
είστε µέλος ή επισκέπτης ή απλός χρήστης της ιστοσελίδας, β) όταν εγγράφεστε στην φόρµα
επικοινωνίας της, γ), όταν παραγγέλνετε τα προϊόντα µας, δ) όταν εγγράφεστε για την λήψη του
ενηµερωτικού µας δελτίου (newsletter. ε) όταν έρχεστε σε επικοινωνία αυτοβούλως. Τα προσωπικά
στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών. Ειδικότερα η
Εταιρεία µας ενδέχεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα Εµπόρων και
Επισκεπτών της Ιστοσελίδας.
α. Οταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα µας συλλέγουµε :
Tην ∆ιεύθυνση ΙP του επισκέπτη., το µοντέλο της συσκευής, το λειτουργικό σύστηµα που
χρησιµοποιείτε, το όνοµα του Internet service provider, την ιστοσελίδα από την οποία µας επισκέπτεστε,
την ηµεροµηνία και

ώρα επίσκεψης της ιστοσελίδας µας. Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο

διαδίκτυο εκχωρείται ένας µοναδικός αριθµός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου
διαδικτύου (ΙP). H διεύθυνση ΙP µέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του επισκέπτη / χρήστη/
µέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα αποθηκεύεται µόνο για µια
εβδοµάδα λόγους ασφαλείας και δύναται να αξιοποιηθεί

από την εταιρεία µας στην περίπτωση

παραβίασης των Ορων χρήσης της ιστοσελίδας µας εκ µέρους του επισκέπτη/χρήστη/µέλους. Στην
περίπτωση προβλήµατος τα δεδοµένα διατηρούνται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µέχρι να
εξεταστεί ουσιαστικά το πρόβληµα και διαγράφονται εκτός και αν υπάρξουν αξιώσεις της εταιρείας µας.
Σκοπός της συλλογής των ανωτέρω στοιχείων είναι η λειτουργία και ασφάλεια των συστηµάτων.
Νοµική βάση της επεξεργασίας είναι το έννοµο συµφέρον της εταιρείας µας σύµφωνα µε το άρ. 6
παρ. γ του Γενικού Κανονισµού.
β. Όταν επικοινωνείτε µαζί µας από την φόρµα επικοινωνίας συλλέγουµε
•

Το όνοµά σας

•

Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση

Η επικοινωνία µέσα από την φόρµα επικοινωνίας είναι εκούσια από µέρους σας. Σκοπός της
επεξεργασίας αυτής από την εταιρεία µας είναι να απαντήσουµε σχετικά µε τα θέµατα που θέτετε
κατά την επικοινωνία µαζί µας
Νοµική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας ως θετική ενέργεια από µέρους σας να
µας παράσχετε τα ανωτέρω δεδοµένα για το για τον σκοπό της επικοινωνίας µαζί µας.

Εφόσον

ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας δηλ. της επικοινωνίας και απάντησής σας στα θέµατα που
θέτετε, η εταιρεία µας διαγράφει τα σχετικά δεδοµένα που έχει συλλέξει από την επικοινωνία αυτή
άµεσα, εφόσον δεν υπάρχει άλλος σκοπός και άλλη νοµική βάση ο οποίος να δικαιολογεί τη συνέχιση
της διατήρησής τους ή εφόσον ο χρήστης δεν έχει ζητήσει την περαιτέρω επεξεργασία.
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γ. Όταν

εγγράφεστε στην υπηρεσία που απευθύνεται µόνο σε εµπόρους προκειµένου να

προβείτε σε παραγγελία των προϊόντων µας συλλέγουµε:
1)Το Ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία της επιχείρησής σας, 2) το όνοµα του καταστήµατος, 3)
Επάγγελµα, 4) ΑΦΜ, 5)∆.Ο.Υ 6) ∆ιεύθυνση Επιχείρησης (οδός, αριθµός, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., 7)
Τηλέφωνο, 8)Fax 9) Email, 10) Website, 11) όνοµα υπευθύνου.
Σκοπός της επεξεργασίας αυτής είναι η ταυτοποίηση των στοιχείων

του επισκέπτη /χρήστη και

αγοραστή για την καταβολή του τιµήµατος και την έκδοση σχετικών παραστατικών. Νοµική βάση της
επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύµβασης στην οποία αντισυµβαλλόµενο µέρος είναι το υποκείµενο
των δεδοµένων κατά το άρ. 6 παρ. β του Γενικού Κανονισµού καθώς επίσης η συµµόρφωση προς τις
έννοµες υποχρεώσεις µας όπως αυτές καθορίζονται από τη φορολογική νοµοθεσία κατά το άρ. 6 παρ. γ
του Γενικού Κανονισµού.
Περαιτέρω σκοπός της επεξεργασίας είναι καταγραφή του αγοραστικού ενδιαφέροντος του
συναλλασσόµενου µέσω των στοιχείων που αναφέρονται στο είδος των αποκτούµενων αγαθών µέσω
των παραγγελιών που γίνονται και η προβολή νέων προσφορών εκτός αν ο επισκέπτης ζητήσει να µη
γίνονται τέτοιες προσφορές. Νοµική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι το έννοµο συµφέρον της
εταιρείας µας να προωθεί µε τον βέλτιστο τρόπο τα προϊόντα της.. Η καταγραφή του αγοραστικού
ενδιαφέροντος

του

συναλλασσόµενου

δεν

χρησιµοποιείται

για

τη

δηµιουργία

προφίλ

µε

αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων.
δ.Όταν εγγράφεστε για τη λήψη του ενηµερωτικού µας δελτίου (newsletter ) συλλέγουµε :
1)Το Ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία της επιχείρησής σας, 2) το όνοµα του καταστήµατος, 3)
Επάγγελµα, 4) ΑΦΜ, 5)∆.Ο.Υ 6) ∆ιεύθυνση Επιχείρησης (οδός, αριθµός, περιοχή, πόλη, Τ.Κ., 7)
Τηλέφωνο, 8)Fax 9) Email, 10) Website, 11) όνοµα υπευθύνου.
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα, καθώς η εταιρεία µας έχει έννοµο συµφέρον να ταυτοποιήσει, ότι το
υποκείµενο που λαµβάνει τα ενηµερωτικά δελτία είναι ο έµπορος πελάτης µας, στον οποίο και µόνο
αυτό απευθύνεται.
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η προώθηση των προϊόντων και προσφορών της εταιρείας µας.
Νοµική βάση της επεξεργασίας στην περίπτωση αυτή είναι η συγκατάθεσή σας µε την έννοια του άρ.
6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισµού.
Όταν λάβουµε τη συγκατάθεσή σας, η οποία δίδεται µε ξεχωριστή θετική ενέργεια πατώντας πάνω στο
συγκεκριµένο πεδίο το ποντίκι σας, εγγράφεστε και καταχωρίζεστε στις λίστες παραληπτών (mailing
lists). Τα ενηµερωτικά δελτία φέρουν τα στοιχεία του αποστολέα και αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία
της ιστοσελίδας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας.
Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενηµερωτικών δελτίων µπορεί να γίνει
οποτεδήποτε και δεν θίγει την νοµιµότητας της επεξεργασίας που έχει προηγηθεί πριν την ανάκληση. Αν
επιθυµείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για λήψη ενηµερωτικών δελτίων µπορείτε α) να
ανακαλέσετε µόνοι σας επιλέγοντας το κουµπί διαγραφής στο κάτω µέρος του ενηµερωτικού δελτίου
που λάβατε ή β) να επικοινωνήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται υπό το σηµείο 1 και να
στείλετε σχετικό e-mail προκειµένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα σας. Η ιστοσελίδα διατηρεί το
δικαίωµα µη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από
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αυτές. Αν δεν δοθεί συγκατάθεση για την προώθηση των newsletter, ή αργότερα αυτή ανακληθεί δεν
θίγεται η δυνατότητα σύναψης σύµβασης µε την εταιρεία µας για την αγορά προϊόντων.
ε. Όταν έρχεστε σε επικοινωνία µαζί µας αυτοβούλως και εκουσίως, θα σας συµβουλέψουµε να
χρησιµοποιήσετε τη φόρµα επικοινωνίας µας προκειµένου να συλλέξουµε όσο το δυνατό λιγότερα
προσωπικά σας δεδοµένα . Παρόλα αυτά αν δεν χρησιµοποιήσετε την φόρµα επικοινωνίας, είτε έρθετε
σε επαφή µαζί µας τηλεφωνικώς είτε µε αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική µας διεύθυνση, συλλέγουµε
όσα προσωπικά στοιχεία ενδεχοµένως µας δώσετε αυτοβούλως όπως ενδεικτικά, ονοµατεπώνυµο,
ηλεκτρονική διεύθυνση, ΙP
Νοµική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας ως θετική ενέργεια από µέρους σας να
µας παράσχετε τα ανωτέρω δεδοµένα για το για τον σκοπό της επικοινωνίας µαζί µας. Σκοπός της
επεξεργασίας αυτής από την εταιρεία µας είναι η απάντησή µας σχετικά µε τα θέµατα που θέτετε.
Εφόσον ολοκληρωθεί ο σκοπός της επεξεργασίας δηλ. της επικοινωνίας και απάντησής στα
θέµατα που θέτετε, η εταιρεία µας διαγράφει τα σχετικά δεδοµένα που έχει συλλέξει από την
επικοινωνία αυτή άµεσα, εφόσον δεν υπάρχει άλλος σκοπός και άλλη νοµική βάση, ο οποίος
να δικαιολογεί τη συνέχιση της διατήρησής τους ή εφόσον ο χρήστης δεν έχει ζητήσει την
περαιτέρω επεξεργασία
.3.Τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδοµένων
Συνοπτικά, µπορεί να χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για τους παρακάτω σκοπούς
επεξεργασίας:
Για την σύναψη σύµβασης, την αποστολή newsletter της Εταιρείας µας, την επικοινωνία µε επισκέπτες
του Ιστοτόπου, τη συµµόρφωση στην ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανονισµούς και τις οδηγίες, τη
συµµόρφωση στα αιτήµατα ή τις εντολές των ρυθµιστικών αρχών, δικαστικών και άλλων αρχών και για
να διερευνήσουµε και να λάβουµε µέτρα κατά οποιασδήποτε παράνοµης ή επιβλαβούς συµπεριφοράς
από τους χρήστες. Για τη βελτίωση των καθηµερινών µας λειτουργιών για εσωτερικούς σκοπούς για τη
βελτίωση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας µας, για τη βελτίωση των προϊόντων
µας και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών - πληροφοριών που
παρέχονται µέσω του Ιστοτόπου. Τέλος για να διασφαλίζουµε ότι έχουµε επικαιροποιηµένα στοιχεία
επικοινωνίας µαζί σας
4.Συνέπειες από τη άρνηση επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων σας
Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας, ή εάν έχετε παρέχει τη
συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και αργότερα την ανακαλέσετε, ενδεχοµένως δεν θα µπορούµε
να πραγµατοποιήσουµε τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις
υπηρεσίες που προσφέρουµε.
Εάν τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε προορίζονται για την εκπλήρωση συµβατικής
υποχρέωσης ή νοµικής απαίτησης ενδεχοµένως να µη µπορέσουµε να καταρτίσουµε τη σχετική
σύµβαση.
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5.Χρόνος/Κριτήρια διατήρησης προσωπικών δεδοµένων
Θα διατηρήσουµε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστηµα διατηρούµε οποιαδήποτε
εµπορική ή άλλη σχέση µαζί σας.
Το είδος των σκοπός της επεξεργασίας, οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας, οι κίνδυνοι για την Εταιρεία,
υποχρεώσεις της εταιρείας εκ του νόµου, το ενδεχόµενο έγερσης δικαστικών αξιώσεων αποτελούν
µερικά από τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της χρονικής περιόδου διατήρησης
των δεδοµένων.
‘Οταν παρέλθει η αναγκαία περίοδος τήρησης των δεδοµένων αυτά θα διαγράφονται από τις βάσεις
δεδοµένων της Εταιρείας, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους επιβάλλεται λόγω συµµόρφωσης µε
σχετική διάταξη νόµου ή συµβατική υποχρέωση της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που συλλέγονται για την εκτέλεση της σύµβασης, τα προσωπικά δεδοµένα διατηρούνται
για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την εκτέλεση της σύµβασης και από την νοµοθεσία για την
τήρηση των παραστατικών ή σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων για όσο χρονικό διάστηµα απαιτηθεί
µέχρις ότου καταστεί αµετάκλητη σχετική δικαστική απόφαση.
Ειδικότερα σε περίπτωση που έχετε έρθει εκουσίως σε επικοινωνία µαζί µας, τα δεδοµένα που έχουν
συλλεγεί από την εταιρεία µας, θα διαγράφονται µετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας µας, εκτός και
αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων
για σαφή και ειδικά καθορισµένο άλλο σκοπό ή υπάρχει άλλη νοµική βάση που να δικαιολογεί τη
συνέχιση της διατήρησής τους.
Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδοµένα έχουν δοθεί κατόπιν συγκατάθεσης διατηρούνται για όσο
χρονικό διάστηµα διατηρείται η συγκατάθεση εκτός και αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την
περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων για σαφή και ειδικά καθορισµένο άλλο σκοπό
ή υπάρχει άλλη νοµική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της διατήρησής τους.

5. ∆ιαβίβαση προσωπικών δεδοµένων
Τα δεδοµένα σας συλλέγονται και γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας µόνο από εξουσιοδοτηµένο από
την εταιρεία µας υπαλληλικό προσωπικό. Η εταιρεία µας κατά κανόνα δεν διαβιβάζει τα προσωπικά
δεδοµένα σας σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδοµένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από
εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή µας, οι οποίοι δεσµεύονται µε έγγραφη σύµβαση σύµφωνα µε
το άρθρο 28 ΓΚΠ∆. Αυτοί µπορεί να είναι ενδεικτικά δικηγόροι, λογιστές, τράπεζα ή/ και εταιρείες που
έχουν σχέση µε την µεταφορά των προϊόντων, επαγγελµατίες πάροχοι υπηρεσιών, που παρέχουν
υπηρεσίες marketing, διαφήµισης και εταιρείες παροχής υποστήριξης, βελτιστοποίησης και φιλοξενίας
ιστοσελίδων. Επίσης ενδέχεται να γίνει διαβίβαση στη ∆ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, τις υπηρεσίες
Προστασίας του Καταναλωτή και υπηρεσίες αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης, για περιπτώσεις
κακόβουλης χρήσης, σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης αν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασµό σας σε
αυτά µε την ιστοσελίδα µας. Αν απαιτείται σε µεµονωµένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών
δεδοµένων σας, θα σας ενηµερώσουµε σχετικά για να λάβουµε τη συγκατάθεσή σας.
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∆ΕΝ µεταβιβάζουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε αποδέκτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.
Η Εταιρεία µας ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδοµένα σας σε φορείς του δηµοσίου, ή όπως
∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και κάθε ∆ηµόσια Υπηρεσία, διοικητική, δικαστική, εποπτική,
ρυθµιστική ή άλλη Αρχή στο πλαίσιο άσκησης των νόµιµων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους, στον
βαθµό που υφίσταται υποχρέωση από το νόµο η επιτάσσεται η διαβίβαση αυτών λόγω συµµόρφωσης
µε σχετικές διατάξεις νόµου (λ.χ. δικαστικές αρχές) για την υποστήριξη των εννόµων συµφερόντων της
6. Αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ
Κατά τη δηµιουργία και τη διεξαγωγή µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας δεν χρησιµοποιούµε
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η εταιρεία µας ενδέχεται να προβεί σε δηµιουργία
προφίλ αλλά αυτό δεν θα γίνει αποκλειστικά µε αυτοµατοποιηµένα µέσα. Επίσης δεν λαµβάνουµε
αυτοµατοποιηµένες αποφάσεις επί τη βάση αυτού.
7.Προστασία & Ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων σας
Η Εταιρεία µας λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία και ασφάλεια
των προσωπικών σας δεδοµένων από τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη,
αλλοίωση ή καταστροφή, σε συµφωνία µε τους σχετικούς νόµους περί προστασίας και απορρήτου των
προσωπικών δεδοµένων.
‘Οταν µοιραζόµαστε ή διαβιβάζουµε τα προσωπικά δεδοµένα σας µε τρίτα µέρη, διασφαλίζουµε ότι
διατηρούν τα δεδοµένα σας εµπιστευτικά και εφαρµόζουν κατάλληλα µέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση
της ασφάλειας των δεδοµένων σας.
8. ∆εσµοί (LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES)
Η ιστοσελίδα µας δύναται να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων φορέων
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) µέσα από κατάλληλους συνδέσµους (links), οι οποίοι δεν ελέγχονται από
την εταιρεία µας αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Ετσι τα προσωπικά
δεδοµένα δεν προστατεύονται από τους όρους προστασίας και χρήσης του παρόντος ιστότοπου .
Η εταιρεία µας δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας
απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης του
ιστότοπου, αποφασίσει να χρησιµοποιήσει, διαµέσου των συνδέσµων της, κάποιον από τους
δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο µε δική του ευθύνη.
8. ∆ικαιώµατα σχετικά µε τα προσωπικά δεδοµένα.
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων 679/2016 (άρθρα. 1522) έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:
•

το δικαίωµα πρόσβασης, δηλαδή ενηµέρωσης, κατόπιν αιτήµατός σας, για το κατά πόσο ή όχι
τα προσωπικά σας στοιχεία υφίστανται νόµιµη επεξεργασία

•

το δικαίωµα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδοµένων

•

το δικαίωµα φορητότητας
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•

το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας
συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ,

•

το δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας των δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα

•

το δικαίωµα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων, ( «δικαίωµα στη λήθη») υπό τους
περιορισµούς του νόµου

το δικαίωµα να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(ΑΠ∆ΠΧ). http://www.dpa.gr
9. Χρήση cookies
Τα cookies είναι σε απλή διατύπωση µικρά κοµµάτια κώδικα που καταγράφουν τις κινήσεις σας κατά την
πλοήγηση στην ιστοσελίδα µας. H ιστοσελίδα µας χρησιµοποιεί τα ακόλουθα cookies


«Cookies» που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχοµένου που

εισάγει ο συνδροµητής ή χρήστης κατά τη διάρκεια µίας σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα καθ’ όλη τη
διάρκεια της συγκεκριµένης σύνδεσης, π.χ. κατά τη συµπλήρωση µίας ηλεκτρονικής φόρµας από τον
χρήστη ή για την καταχώριση των αγορών του χρήστη σε ένα ηλεκτρονικό κατάστηµα (π.χ. µε επιλογή
του κουµπιού «προσθήκη στο καλάθι»). Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και τα «επίµονα» (persistent)
«cookies» που εγκαθίστανται για τον ίδιο σκοπό και διαρκούν για διάστηµα µερικών ωρών.


«Cookies» που είναι απαραίτητα για την αυθεντικοποίηση του συνδροµητή ή χρήστη σε

υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγµατοποίηση µίας τραπεζικής συναλλαγής
µέσω του διαδικτύου).


«Cookies» που εγκαθίστανται µε σκοπό την ασφάλεια του συνδροµητή ή χρήστη, όπως για

παράδειγµα «cookies» που εντοπίζουν επαναλαµβανόµενες αποτυχηµένες προσπάθειες εισόδου στον
λογαριασµό ενός χρήστη σε µία συγκεκριµένη ιστοσελίδα.


«Cookies» µε πολυµεσικό περιεχοµένο, όπως flash player «cookies», κατά τη διάρκεια µίας

σύνδεσης (session) σε ιστοσελίδα. Τέτοια είναι για παράδειγµα τα «cookies» που εγκαθίστανται µε την
προβολή ενός βίντεο στην ιστοσελίδα που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.


«Cookies» που «θυµούνται» τις επιλογές του συνδροµητή ή χρήστη σχετικά µε την

παρουσίαση της ιστοσελίδας (π.χ. «cookies» που αφορούν την επιλογή της γλώσσας ή της
παρουσίασης αποτελεσµάτων αναζήτησης σε µία ιστοσελίδα).


«Cookies» που εγκαθίστανται µέσω πρόσθετων προγραµµάτων (plug ins) σε ιστοσελίδες

κοινωνικών δικτύων και αφορούν στο διαµοιρασµό περιεχοµένου µεταξύ των πιστοποιηµένων µελών
που έχουν ήδη πραγµατοποιήσει σύνδεση (logged in).


«Cookies» που εγκαθίστανται µε σκοπό τη διαφήµιση και εγκαθίστανται από τον ίδιο τον

πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που
εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφηµιστικά δίκτυα) µέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party
cookies).
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«Cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφηµιστικά δίκτυα) µέσω του παρόχου της



ιστοσελίδας (third party cookies) και είναι απαραίτητα για άλλους σκοπούς (π.χ. έρευνα και ανάλυση
αγοράς, βελτίωση διαφηµιζόµενων προϊόντων, κλπ) και δεν σχετίζονται άµεσα µε την αναγνώριση του
χρήστη.
Cookies» που εγκαθίστανται µε σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics)



Με τη χρήση της ιστοσελίδας µας, θα πρέπει να συµφωνήσετε ποιού είδους cookies µας επιτρέπετε να
τοποθετήσουµε. Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας µας λαµβάνετε γνώση
σχετικού σηµειώµατος για τη χρήση cookies και τις δυνατότητες απενεργοποίησης τους ή µη.
Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψετε

την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα ή να

απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies στις ρυθµίσεις του πλοηγού του. Σε περίπτωση αποτροπής
εγκατάστασης cookies όµως, µπορεί να υπάρξει σηµαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του
ιστότοπου.
Πώς µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies;
Σε περίπτωση που επιθυµείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις
ρυθµίσεις του πλοηγητή σας (browser), επισκεφτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες και να ενηµερωθείτε για
τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται να κάνετε.

•
•
•
•
•
•

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

Εάν χρησιµοποιείτε κάποιον άλλον browser, συµβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου σας .
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