
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η συλλογή και η επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς προστασίας 

δεδομένων, ιδίως τον κανονισμό για τη γενική προστασία δεδομένων (GDPR) . 

1  Yπεύθυνος            
Υπεύθυνος  για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας  κατά την έννοια 

του άρθ.4 αρ.7 GDPR είναι: 

Αλεξία Καρβούνη Walder  

Roseggergasse 34 

Α-1160 Βιέννη 

Αυστρία  

contact@pingmechic .com 

  

Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των δεδομένων σας από εμάς 

σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων συνολικά ή για μεμονωμένα μέτρα, 

μπορείτε να στείλετε την ένστασή σας στον υπεύθυνο. 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. 

2  Ποιά δεδομένα χρησιμοποιούμε και γιατί             

2.1 Hosting         

O hosting πάροχος με τον οποίο συνεργαζόμαστε μεριμνά για: τις υποδομές και την πλατφόρμα 

υπηρεσιών, υπολογιστική ισχύ, την αποθήκευση και υπηρεσίες δεδομένων, υπηρεσίες ασφαλείας και 

τεχνικές για τους σκοπούς της λειτουργίας της ιστοσελίδας χρήσης. 

O hosting πάροχός μας, dogado GmbH , Saarlandstr. 25 , 44139 Dortmund , επεξεργάζεται τα στοιχεία 

για τα αποθέματα, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία του περιεχομένου, δεδομένων των συμβάσεων, 

δεδομένα χρήσης, την επικοινωνία δεδομένων από τους πελάτες, τις προοπτικές και τους επισκέπτες 

αυτής της ιστοσελίδας , με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο για 

λογαριασμό μας όπως προβλέπεται από το  Άρθρο 6 παρ. 1 Σ 1 f).  

2.2 Δεδομένα πρόσβασης             

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο . Συλλέγουμε 

αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και αλληλεπίδραση σας με εμάς και καταχωρούμε 

πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε 

δεδομένα  και τη χρήση σε κάθε πρόσβαση σε μας (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα 

δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν :  

−    Όνομα και διεύθυνση URL του αρχείου που έχει ανακτηθεί         

−    Ημερομηνία και ώρα της πρόσκλησης         

− Μεταφερθείσα ποσότητα δεδομένων         

− Μήνυμα σχετικά με την επιτυχή ανάκτηση (HTTP response code) 

− Browsertyp und Browserversion 

− Betriebssystem 

− Δικτυακοί τόποι στους οποίους έχει πρόσβαση το σύστημα του χρήστη μέσω της ιστοσελίδας 

μας 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες καταγραφής χωρίς να δίνονται οποιαδήποτε προσωπικά ή άλλα  

χαρακτηριστικά για τη στατιστική ανάλυση. Τις χρησιμοποιούμε επίσης για τους σκοπούς της 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=de&tl=el&u=https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html


επιχείρησης, την ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση μας. αλλά και για την ανώνυμη καταγραφή του 

αριθμού των επισκεπτών μας, καθώς και για τον τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών 

μας, για σκοπούς χρέωσης, για τη μέτρηση του αριθμού των κλικ που έλαβαν οι συνεργάτες 

συνεργασίας. Αυτές οι πληροφορίες μας επιτρέπουν να παρέχουμε εξατομικευμένο και τοποθετημένο 

περιεχόμενο, να αναλύουμε την επισκεψιμότητα, να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και να βελτιώνουμε 

τις υπηρεσίες μας.  

Αυτό είναι επίσης το νόμιμο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σελ. 1 στ ) GDPR . 

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να ελέγξουμε αναδρομικά τα αρχεία καταγραφής αν, με βάση 

συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχει η νόμιμη υπόνοια ότι υπάρχει παράνομη χρήση. 

Διατηρούμε τις διευθύνσεις IP στα αρχεία καταγραφής για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εάν αυτό 

είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας ή για την παροχή υπηρεσιών ή τη χρέωση μιας υπηρεσίας, π.χ. 

όπως η αποδοχή μιας ηλεκτρονικής προσφοράς.Μετά τον τερματισμό της λειτουργίας της παραγγελίας 

ή μετά την παραλαβή της πληρωμής, θα διαγράψουμε τη διεύθυνση IP, εάν δεν χρειάζονται πλέον για 

λόγους ασφαλείας. Αποθηκεύουμε διευθύνσεις IP ακόμη και αν έχουμε συγκεκριμένη υποψία για μια 

αξιόποινη πράξη σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Επιπλέον, ως μέρος του λογαριασμού σας, 

αποθηκεύουμε την ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψής σας (π.χ. κατά την εγγραφή, τη σύνδεση, 

κ.λπ.). 

2.3 Cookies 

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα session cookies για να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπό μας. Ένα 

cookie περιόδου λειτουργίας είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποστέλλεται από τους αντίστοιχους 

διακομιστές όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και αποθηκεύεται στον σκληρό σας δίσκο. Ως εκ τούτου, 

αυτό το αρχείο περιέχει ένα λεγόμενο αναγνωριστικό session ID, με το οποίο μπορούν να 

αντιστοιχιστούν διάφορες ερωτήσεις από το πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό θα επιτρέψει την 

αναγνώριση του υπολογιστή σας όταν επιστρέψετε στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies διαγράφονται 

αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. 

Χρησιμοποιούμε επίσης ένα μικρό αριθμό συνεχόμενων cookies (επίσης μικρά αρχεία κειμένου που 

είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας) που παραμένουν στη συσκευή σας και μας επιτρέπουν να 

αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που το επισκέπτεστε. Αυτά τα 

cookies αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται μετά από τη δεδομένη ώρα. Η 

διάρκεια ζωής τους είναι από 1 έως 10 χρόνια . Με αυτό τον τρόπο, μπορούμε να παρουσιάσουμε την 

προσφορά μας με πιο φιλικό, αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο και, για παράδειγμα, να σας δείξουμε 

πληροφορίες προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας στη σελίδα. 

Το νόμιμο συμφέρον μας στη χρήση cookies σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 φράση 1 στ 

GDPR είναι να καταστήσουμε τον ιστοτόπο μας πιο φιλικό προς τον χρήστη, αποτελεσματικό και 

ασφαλή. 

Τα cookies αποθηκεύουν τα ακόλουθα δεδομένα και πληροφορίες: 

- Πληροφορίες σύνδεσης           

- Pυθμίσεις γλώσσας           

- Kαταχωρημένους όρους αναζήτησης           

- Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό επισκέψεων στον ιστότοπό μας και τη χρήση μεμονωμένων 

χαρακτηριστικών του ιστοτόπου μας .           

Όταν το cookie είναι ενεργοποιημένο, θα του δοθεί ένας αναγνωριστικός αριθμός και δεν θα γίνει 

καμία ανάθεση των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτόν τον αριθμό αναγνώρισης. Το όνομά σας, η 

διεύθυνση IP ή παρόμοια δεδομένα που θα επιτρέψουν τη σύνδεση του cookie με εσάς δεν θα 

εισαχθούν στο cookie. Με βάση την τεχνολογία cookie, λαμβάνουμε μόνο ψευδώνυμο πληροφορίες, 

για παράδειγμα, ποιες σελίδες του ιστότοπού μας επισκέφτηκαν, ποιες προσφορές εξετάστηκαν κ.λπ. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε εκ των προτέρων 

σχετικά με τη ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε κατά περίπτωση εάν αποκλείετε την αποδοχή 



cookies για συγκεκριμένες περιπτώσεις ή γενικά ή ότι τα cookies εμποδίζονται εντελώς. Αυτό μπορεί 

να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου. 

2.4 Άμεσο Marketing             

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για άμεσο μάρκετινγκ των αγαθών και των 

υπηρεσιών μας. 

Εφόσον έχετε συναινέσει στην παραλαβή της διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα 

λαμβάνετε σχετικές πληροφορίες και προσφορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας στην 

καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την εταιρεία σας σε τακτά χρονικά διαστήματα 

περίπου 4-6 εβδομάδων . Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή .  

Αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και καταγράφουμε τη συγκατάθεσή σας 

για όσο διάστημα χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και 

αρκεί να μην έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας ή να έχετε διαγραφεί από το ενημερωτικό δελτίο.   

Μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή. Μια επικοινωνία σε μορφή κειμένου με τα 

στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 1 (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο , επιστολή) 

αρκεί. Φυσικά , θα βρείτε επίσης έναν σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής σε κάθε διαφημιστικό μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . 

Χωρίς τη συγκατάθεσή σας για την άμεση αποστολή αλληλογραφίας, θα λαμβάνετε διαφημίσεις 

αποκλειστικά ταχυδρομικώς. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε σε αυτή τη μορφή άμεσου 

ταχυδρομείου. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για άμεσο Marketing είναι 

νόμιμο συμφέρον μας, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1 .. P 1 στ ) GDPR και - για τη e-mail – 

διαφήμιση σε συνδυασμό με τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με την § 7 2, δεν παράγραφο. . 3 UWG .  

Αν είστε ήδη πελάτης μας και έχετε ήδη αγοράσει αγαθά ή υπηρεσίες από εμάς, μπορούμε επίσης να 

σας στείλουμε συστάσεις προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς τη συγκατάθεσή σας . 

Με αυτόν τον τρόπο, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα από την προσφορά μας 

που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν με βάση τις πρόσφατες αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από εμάς. 

Συμμορφωνόμαστε αυστηρά με τις νομικές απαιτήσεις. Μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις σε αυτό 

ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επιβαρύνεστε με άλλα έξοδα εκτός από το κόστος μετάδοσης σύμφωνα με 

τα βασικά τιμολόγια. Ένα μήνυμα γραπτώς στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 

1 (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, επιστολή) αρκεί. Φυσικά, θα βρείτε επίσης έναν σύνδεσμο 

διαγραφής σε κάθε e-mail. 

Η νομική βάση γι 'αυτό είναι το νόμιμο συμφέρον μας στο άμεσο ταχυδρομείο σύμφωνα με το άρθρο 6 

(1 ) φράση 1 στ ) του GDPR σε συνδυασμό με τη νόμιμη άδεια σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 

3 του UWG . 

2.5 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνική κλήση             

Αν έρθετε σε επαφή μαζί μας (πχ. όπως με τηλέφωνο, φόρμα επικοινωνίας ή e-mail), 

επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας και το αίτημά σας και σε περίπτωση που προκύψουν ερωτήματα 

συντονίζουμε την παρακολούθηση των. 

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται για την εκτέλεση των προσυμβατικών μέτρων, 

τα οποία γίνονται κατόπιν αιτήματός σας ή, αν είστε ήδη πελάτης μας, για την εκτέλεση της σύμβασης, 

η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 β) GDPR. 

Διαφορετικά, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας να 

απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 σ. 1 στ) GDPR. 

 

 

 

 



3  Άλλες λειτουργίες ιστότοπου             

3.1 Χρήση κοινωνικών προσθηκών στο Facebook             

Χρησιμοποιούμε με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη 

βελτιστοποίηση και την αποδοτική λειτουργία των αποθεματικών μας, κατά την έννοια του άρθ. 6 παρ. 

1 Σ . 1 στ )GPDR) social plugins ( «Plugins») το κοινωνικό δίκτυο facebook.com, που λειτουργεί από 

το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbourι, Dublin 2, Ιρλανδία 

("Facebook"). Τα πρόσθετα μπορούν να αντιπροσωπεύουν στοιχεία αλληλεπίδρασης ή του 

περιεχομένου (π.χ. βίντεο, γραφικά ή κείμενα) και είναι ένα από τα αναγνωρίσιμα λογότυπα του 

Facebook (λευκό «f» σε μπλε επιφάνεια, οι όροι «Μου αρέσει», «Like») ή επισημαίνονται με την 

προσθήκη "Κοινωνικής προσθήκης στο Facebook". Ο κατάλογος και η εμφάνιση του Facebook 

κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να αντιμετωπισθεί εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .  

Το Facebook είναι πιστοποιημένο γαι την προστασία της ιδιωτικής ζωής και έτσι προσφέρει μια 

εγγύηση για τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων 

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ). 

Αν ένας χρήστης καλεί την λειτουργία της ιστοσελίδας η οποία περιέχει ένα κοινωνικό πρόγραμμα, η 

συσκευή του θα συνδεθεί άμεσα με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο της προσθήκης 

μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στη συσκευή του χρήστη και ενσωματώνεται από αυτόν στον 

ιστότοπο . Κατά τη διαδικασία αυτή, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήστη των επεξεργασμένων 

δεδομένων. Συνεπώς, δεν έχουμε καμία επίδραση στην έκταση των δεδομένων που συλλέγει το 

Facebook με τη βοήθεια αυτού του plugin και κατά συνέπεια ενημερώνoυμε τους χρήστες σύμφωνα με 

το επίπεδο γνώσης που διαθέτουμε.  

Μέσω ενός  plugin λαμβάνει το Facebook την πληροφορία ότι ο χρήστης έχει επισκεφτεί την σελίδα 

μέσω ενός Website. Αν ο χρήστης συνδεθεί στο Facebook, το Facebook μπορεί να αναθέσει την 

επίσκεψη στο λογαριασμό του στο Facebook. Εάν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα plugins, για 

παράδειγμα, πατήσει το κουμπί Like ή αφήσει ένα σχόλιο, οι πληροφορίες μεταδίδονται από τη 

συσκευή σας απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Αν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του 

Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα το Facebook να μάθει και να αποθηκεύσει τη 

διεύθυνση IP του.  

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των 

δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και τους τρόπους για την προστασία 

της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, που μπορεί να αναφέρεται στις πολιτικές απορρήτου της Facebook: 

https://www.facebook.com/about/privacy/ ,  

Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν επιθυμεί το Facebook να συλλέξει δεδομένα γι 

'αυτόν μέσω αυτού του ιστότοπου και να το συσχετίσει με τα δεδομένα μελών του που είναι 

αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook και να διαγράψει τα cookies 

του πριν χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας. Άλλες ρυθμίσεις και ασυνέπειες σχετικά με τη χρήση 

δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές μέσα στις ρυθμίσεις προφίλ Facebook: 

https://www.facebook.com/settings?tab=ads ή μέσω της αμερικανικής αμερικανικής ιστοσελίδας 

http://www.aboutads.info / επιλογές / ή τη σελίδα της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/ . Οι 

ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρμα, δηλαδή υιοθετούνται για όλες τις συσκευές, όπως 

επιτραπέζιους υπολογιστές ή κινητές συσκευές.       

3.2 Χρήση του παροχέα υπηρεσιών αλληλογραφίας " MailChimp "             

Το ενημερωτικό δελτίο διανέμεται μέσω της αλληλογραφίας MailChimp , μιας πλατφόρμας διανομής 

ενημερωτικών δελτίων που ανήκει στην εταιρεία Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave 

NE # 5000, Ατλάντα, GA 30308, ΗΠΑ. 

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων μας , καθώς 

και οι άλλες πληροφορίες που περιγράφονται σε αυτές τις σημειώσεις, αποθηκεύονται στους 

διακομιστές του MailChimp στις Η.Π.Α. Το MailChimp χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να στείλει 

και να αξιολογήσει τα ενημερωτικά δελτία εξ ονόματός μας. Επιπλέον, η MailChimp μπορεί, σύμφωνα 

με τις δικές της πληροφορίες, να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για βελτιστοποίηση ή βελτίωση των 



δικών της υπηρεσιών, π.χ. για τεχνική βελτιστοποίηση και την παρουσίαση ενημερωτικών δελτίων ή για 

οικονομικούς σκοπούς, προκειμένου να προσδιορίσει από ποιες χώρες προέρχονται οι παραλήπτες. 

Ωστόσο, το MailChimp δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών των ενημερωτικών δελτίων μας 

για να τα δημοσιεύσει ή να τα μεταβιβάσει σε τρίτους. 

Βασιζόμαστε στην αξιοπιστία, την ασφάλεια και την ασφάλεια των δεδομένων του MailChimp . Το 

MailChimp είναι πιστοποιημένο από την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΗΠΑ-ΕΕ 

"Privacy Shield" και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς της ΕΕ για την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον, έχουμε συνάψει συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων με το MailChimp . 

Πρόκειται για μια σύμβαση στην οποία η MailChimp δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητο των 

χρηστών μας, να επεξεργαστεί για λογαριασμό μας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της και, 

ειδικότερα, να μην την αποκαλύψει σε τρίτους. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου του MailChimp 

εδώ. https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

3.3 Google Analytics             

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google 

Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου που είναι 

αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εμάς. 

Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου από τους 

επισκέπτες του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και 

αποθηκεύονται εκεί. 

Αυτό είναι επίσης το νόμιμο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 σελ. 1 στ ) GDPR . 

Έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο ( anonymizeIp ). Ως αποτέλεσμα 

, η διεύθυνση IP σας περικόπτεται εκ των προτέρων από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και 

θα συντομευτεί εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εξ ονόματός μας για να 

αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου και 

να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση 

του διαδικτύου. 

Η διεύθυνση IP που παρέχει το Google Analytics στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί 

με άλλα δεδομένα που παρέχει η Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies από 

μια αντίστοιχη ρύθμιση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι σε 

αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού 

του ιστότοπου. 

Επιπλέον, ενδέχεται να αποτρέψετε τη διαβίβαση στην Google των δεδομένων που δημιουργήθηκαν 

από το cookie και τα οποία σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της 

διεύθυνσης IP) καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, μεταφορτώνοντας 

την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη κάτω από τον ακόλουθο σύνδεσμο 

Κανετε λήψη και εγκαταστήστε: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el..  

3.4 Google AdWords Conversion 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google AdWords. Το AdWords είναι ένα διαδικτυακό διαφημιστικό 

πρόγραμμα της Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες 

Πολιτείες ("Google"). 

Ως μέρος του Google AdWords, χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη παρακολούθηση μετατροπών. Όταν 

κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που προβάλλεται από την Google , ένα cookie για την παρακολούθηση 

μετατροπών έχει οριστεί. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει το πρόγραμμα 

περιήγησης στο Internet στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από 

30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την προσωπική ταυτοποίηση των χρηστών. Εάν ο χρήστης 

επισκέπτεται συγκεκριμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο και το cookie δεν έχει λήξει ακόμα, η Google 

https://mailchimp.com/legal/privacy/


και ενδέχεται να αναγνωρίσουμε ότι ο χρήστης έκανε κλικ στη διαφήμιση και ανακατευθύνθηκε σε αυτήν 

τη σελίδα. 

Κάθε πελάτης Google AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Τα cookies δεν μπορούν να 

εντοπιστούν μέσω των ιστότοπων των διαφημιζόμενων. Οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση 

του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπών για 

διαφημιζόμενους του AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Αναφέρεται στους 

πελάτες ο συνολικός αριθμός χρηστών που κάνουν κλικ στη διαφήμισή τους και έχουν ανακατευθυνθεί 

σε μια σελίδα ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουν πληροφορίες που 

αναγνωρίζουν προσωπικά τους χρήστες. 

Λόγω των εργαλείων μάρκετινγκ που χρησιμοποιούνται, το πρόγραμμα περιήγησής σας δημιουργεί 

αυτόματα άμεση σύνδεση στο διακομιστή Google. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με την έκταση 

και τη συνεχή χρήση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της χρήσης αυτού του εργαλείου από την 

Google και ως εκ τούτου, εξ όσων γνωρίζουμε, μέσω της ενσωμάτωσης της μετατροπής του AdWords 

, η Google λαμβάνει τις πληροφορίες ότι διαθέτετε το κατάλληλο μέρος του ιστότοπού μας ή κάντε κλικ 

σε μια διαφήμιση από εμάς. Αν είστε εγγεγραμμένος σε μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google, 

η Google μπορεί να συνδέσει την επίσκεψη με το λογαριασμό σας. Ακόμα και αν δεν είστε εγγεγραμμένοι 

στο Google ή δεν έχετε συνδεθεί, υπάρχει πιθανότητα ο πάροχος να ανακαλύψει και να αποθηκεύσει 

τη διεύθυνση IP. 

Μεταξύ άλλων, μπορείτε να αποτρέψετε τη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία παρακολούθησης α) 

αποκλείοντας τα cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης ή β) 

απενεργοποιώντας τα cookie παρακολούθησης μετατροπών στο πρόγραμμα περιήγησής σας 

χρησιμοποιώντας cookies από τον τομέα www.googleadservices.com domain ή γ) απενεργοποιήστε τις 

διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από τους παρόχους που αποτελούν μέρος της αυτορυθμιζόμενης 

καμπάνιας" Σχετικά με τις διαφημίσεις "μέσω του συνδέσμου http: //www.aboutads/info/choices . 

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε μόνιμα τα cookies στα προγράμματα περιήγησης. 

Mε βάση το έννομο συμφέρον μας γίνεται αποθήκευση «cookie μετατροπής» βάσει του άρθ. 6 παρ. 1 

εδάφιο 1 στ ) GDPR έτσι ώστε εμείς να γνωρίζουμε την συμπεριφορά των χρηστών μας να μπορούμε 

να ους γνωρίσουμε καλύτερα και να να μποεούμε να βελτιστοποιήσουμε την διαφήμισή μας.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google AdWords και την Παρακολούθηση μετατροπών 

Google, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google: https://www.google.com/policies/privacy/ . 

3.5 Youtube             

Έχουμε ενσωματώσει τα στοιχεία του YouTube στον ιστότοπό μας . Το YouTube είναι μια δικτυακή 

πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να παρακολουθούν ελεύθερα βίντεο κλιπ και άλλους 

χρήστες για δωρεάν προβολή, αξιολόγηση και σχολιασμό. Το YouTube επιτρέπει τη δημοσίευση όλων 

των τύπων βίντεο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες τόσο πλήρεις ταινίες όσο και τηλεοπτικές εκπομπές, 

αλλά και μουσικά βίντεο, ρυμουλκούμενα ή βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες μέσω της 

πύλης του Διαδικτύου. 

Η λειτουργούσα εταιρεία του YouTube είναι το YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, 

ΗΠΑ. Το YouTube, LLC είναι θυγατρική της Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy , Mountain View, CA 

94043-1351, ΗΠΑ.  

Κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας με ένα στοιχείο You Tube (βίντεο 

YouTube) , το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet στη συσκευή σας ζητείται αυτόματα από το 

αντίστοιχο στοιχείο YouTube για να κατεβάσετε μια αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου YouTube 

από το YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 

https://www.youtube.com/yt/about/en/. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και το 

Google γνωρίζουν ποιοι από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. 

Αν είστε συνδεδεμένοι την ίδια στιγμή στο YouTube εκείνο ανιχνεύει την αίτηση για την ιστοσελίδα μας 

η οποία περιέχει ένα βίντεο στο YouTube συγκεκριμένα από την  ιστοσελίδα που επισκέπτεστε . Αυτές 

οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και σχετίζονται με το λογαριασμό σας στο 

YouTube. 

http://www.googleadservices.com/
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=de&tl=el&u=http://www.aboutads/info/choices
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=de&tl=el&u=https://www.google.de/policies/privacy/


Το YouTube και το Google μπορούν να πάρουν μέσα από το συστατικό του YouTube πάντα 

πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις μιας ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της κλήσης.Αυτό συμβαίνει 

ανεξάρτητα από το αν κάνετε κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εαν δεν θέλετε διαβίβαση των 

πληροφοριών αυτών στο YouTube και την Google, μπορείτε να το αποφύγετε όταν  πριν από μια κλήση 

κάνετε  log out το λογαριασμό σας στο YouTube . 

Η πολιτική απορρήτου του YouTube, που διατίθεται στη διεύθυνση 

https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/, προσδιορίζει τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση 

προσωπικών πληροφοριών από το YouTube και την Google. 

3.6 Instagram             

Έχουμε ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram στην ιστοσελίδα μας . Το Instagram είναι ένα 

κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να 

αναμεταδίδουν τέτοιου είδους δεδομένα σε κοινωνικά δίκτυα. 

Η εταιρεία παροχής υπηρεσιών της Instagram είναι η Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First 

Floor, Menlo Park, CA, ΗΠΑ. 

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, το πρόγραμμα 

περιήγησής σας συνδέεται απευθείας με τους διακομιστές της Instagram. Το περιεχόμενο της 

προσθήκης μεταδίδεται από το Instagram απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και 

ενσωματώνεται στη σελίδα. Μέσω αυτής της ενσωμάτωσης , το Instagram λαμβάνει τις πληροφορίες 

που έχει πρόσβαση ο περιηγητής σας στην αντίστοιχη σελίδα του ιστότοπού μας , ακόμη και αν δεν 

έχετε προφίλ Instagram ή δεν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram . Αυτές οι πληροφορίες 

(συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) αποστέλλονται απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησής 

σας σε ένα διακομιστή Instagram στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί.  

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram, το Instagram μπορεί να συσχετίσει άμεσα την επίσκεψή σας 

στον ιστότοπό μας με το λογαριασμό σας Instagram. Αν αλληλεπιδράτε με τα plugins, για παράδειγμα 

πιέζοντας το κουμπί "Instagram", αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται επίσης απευθείας σε ένα 

διακομιστή Instagram και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες θα δημοσιεύονται επίσης στον 

λογαριασμό σας Instagram και θα εμφανίζονται εκεί στις επαφές σας.  

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των 

δεδομένων από το Instagram καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία 

του απορρήτου σας παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram:  

https://help.instagram.com/155833707900388/ 

Εάν δεν θέλετε το Instagram να χαρτογραφήσει άμεσα τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του 

ιστοτόπου μας στον λογαριασμό σας Instagram, θα πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Instagram πριν 

επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας . Μπορείτε να αποτρέψετε πλήρως τη φόρτωση των plug-ins του 

Instagram ακόμα και με πρόσθετα για το πρόγραμμα περιήγησης, π.χ. Για παράδειγμα, με το blocker 

δέσμης ενεργειών " NoScript " (http://noscript.net/).  

3.7 Pinterest             

Τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο της υπηρεσίας Pinterest που προσφέρεται από την Pinterest Inc., 

635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ΗΠΑ, μπορεί να ενσωματωθούν στην online προσφορά μας. 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενο και buttons, 

με τα οποία οι χρήστες μπορούν να δηλώσουν την εύνοιά τους σχετικά με το περιεχόμενο, τους 

δημιουργούς του περιεχομένου ή να εγγραφούν στις συνεισφορές μας. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της 

πλατφόρμας Pinterest, το Pinterest μπορεί να αναθέσει την κλήση των προαναφερθέντων 

περιεχομένων και λειτουργιών στα προφίλ των χρηστών εκεί. Πολιτική απορρήτου Pinterest: 

https://about.pinte rest.com/privacy-policy . 



3.8  Linkwise Πρόγραμμα θυγατρικών 

Mε βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή, το ενδιαφέρον για την οικονομική λειτουργία της online 

προσφοράς μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδάφιο GDPR), συμμετέχουμε στο πρόγραμμα 

συνεργατών της «Linkwise» Αριστοτέλους 95, Αχαρνές, 136 74, Ελλάδα, το οποίο σχεδιάστηκε για να 

παρέχει ένα μέσο για ιστοσελίδες, μέσω των οποίων μπορεί να κερδηθεί μια προμήθεια τοποθετώντας 

διαφημίσεις (το λεγόμενο σύστημα θυγατρικών). Η Linkwise ορίζει ένα cookie στη συσκευή σας. Το 

cookie παρακολούθησης Linkwise δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Μόνο ο αναγνωριστικός 

αριθμός αποθηκεύεται από εμάς, ως συνεργάτης που μεσολαβεί στον δυνητικό πελάτη, o αριθμός 

παραγγελίας του επισκέπτη σε αυτόν τον ιστότοπο και το διαφημιστικό υλικό στο οποίο έγινε κλικ. Ο 

σκοπός της αποθήκευσης αυτών των δεδομένων είναι να επεξεργαστούμε τις προμήθειες μεταξύ της 

Linkwise και εμάς. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από τη Linkwise μπορείτε να βρείτε στη 

δήλωση προστασίας δεδομένων της Linkwise στη διεύθυνση: https://linkwi.se/global-en/privacy-policy/ 

4  Διάρκεια αποθήκευσης             
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι 

απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους προοριζόταν . 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νομοθέτης προβλέπει τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

για παράδειγμα στο φορολογικό ή το εμπορικό δίκαιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα δεδομένα 

αποθηκεύονται μόνο από εμάς για τους νομικούς αυτούς σκοπούς , αλλά δεν υποβάλλονται σε άλλη 

επεξεργασία και διαγράφονται μετά την εκπνοή της νόμιμης περιόδου διατήρησης. Η νομική βάση αυτής 

της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ ) του GDPR. 

5  Τα δικαιώματά σας ως ελεγκτές δεδομένων             
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε διάφορα δικαιώματα στα προσωπικά σας στοιχεία. 

Αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτά τα δικαιώματα, στείλτε το αίτημά σας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

ή ταχυδρομικά με σαφή προσδιορισμό στη διεύθυνση του προσώπου που αναφέρεται στην ενότητα  

ένα (1). 

Ακολουθεί μια επισκόπηση των δικαιωμάτων σας. 

5.1 Δικαίωμα επιβεβαίωσης και ενημέρωσης             

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε συνοπτικές  πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδομένων. 

Αναλυτικά:  

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λάβετε επιβεβαίωση από εμάς σχετικά με το εάν τα προσωπικά 

δεδομένα που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το 

δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε 

αποθηκεύσει μαζί και ένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων. Επιπλέον, υπάρχει το δικαίωμα στις 

ακόλουθες πληροφορίες: 

1.τους σκοπούς της επεξεργασίας · 

2.τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία · 

3.τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν 

αποκαλυφθεί ή εξακολουθούν να αποκαλύπτονται, ιδίως στους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή σε 

διεθνείς οργανισμούς · 



4.εάν είναι δυνατόν , την προγραμματισμένη διάρκεια για την οποία αποθηκεύονται τα 

προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας 

αυτής · 

5.η ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των, δηλαδή προσωπικά δεδομένα, ή τον 

περιορισμό της επεξεργασίας από τον ελεγκτή ή το δικαίωμα προσφυγής κατά αυτής της 

επεξεργασίας 

6.την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή · 

7.εάν οι προσωπικές πληροφορίες δεν συλλέγονται από εσάς , όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες 

σχετικά με την πηγή των δεδομένων. 

8.η ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 

κατατομής σύμφωνα με Αρθ. 22 παρ. 1 και 4 GDPR  και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις 

- σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που εμπλέκονται και το πεδίο εφαρμογής και την 

επιθυμητή επίδραση της επεξεργασίας αυτής για σας .   

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, έχετε το 

δικαίωμα να ζητήσετε τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο . 46 GDPR σε σχέση με τη 

μετάδοση. 

5.2 Δικαίωμα διόρθωσης             

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε και, αν χρειαστεί, να συμπληρώσουμε τα προσωπικά 

σας δεδομένα. 

Αναλυτικά: 

Έχετε το δικαίωμα στην ανάγκη αν χρειαστεί να απαιτήσετε την τακτοποίηση  των αντίστοιχων 

λανθασμένων προσωπικών δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε 

το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω 

συμπληρωματικής δήλωσης. 

5.3 Δικαίωμα διαγραφής ("Δικαίωμα να ξεχαστεί")             

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οφείλουμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.  

Αναλυτικά 

Έχετε σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 GDPR  το δικαίωμα να απαιτήσετε στην ανάγκη εφόσον 

χρειαστεί να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα σας. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα 

προσωπικά δεδομένα αμέσως, εκτός εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:  

1.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους 

οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία. 

2.Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο . 6 παρ . 1 

σελ. 1 α ) GDPR ή Art . 9 παρ . 2 (α ) GDPR και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για τη επεξεργασία 

των.     

3.Βρέθηκαν σύμφωνα με την Art . 21 παρ . 1 GDPR  αντιρρήσεις για την επεξεργασία των και 

δεν υπάρχουν προηγουμένως δικαιολογημένοι λόγοι για αυτήν, ή εσείς καθορίζετε σύμφωνα με 

το άρθρο . 21 παρ . 2 GDPR  αντίρρηση για την επεξεργασία τους.     

4.Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία. 

5.Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για την εκπλήρωση νομικής 

υποχρέωσης βάσει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας στην οποία υπόκεινται. 

6.Τα προσωπικά δεδομένα επιβάλλεται να  συλλεχθούν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας 

της πληροφορίας που προσφέρονται βάσει του άρθρου . 8 παρ . 1 GDPR. 

Εάν έχουμε κάνει διαθέσιμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και αν πρέπει να τα διαγράψουμε 

σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του GDPR, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών, για να ενημερώσουμε τους υπεύθυνους επεξεργασίας 

δεδομένων, ενημερώνοντάς σας ότι έχετε ζητήσει τη διαγραφή όλων των συνδέσμων προσωπικών 

δεδομένων ή των αντιγράφων ή αναπαραγωγών αυτών. 
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5.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας             

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών 

σας στοιχείων.  

Αναλυτικά:  

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία εάν : 

1.Η ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων αμφισβητείται από εσάς για μια χρονική περίοδο 

που μας επιτρέπει να επαληθεύουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας στοιχείων. 

2. Η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνηθήκατε να  να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα 

αντίθετα ζητήθηκε ο περιορισμό της χρήσης αυτών. 

3. Δεν χρειαζόμαστε πλέον προσωπικές πληροφορίες για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά 

χρειάζεστε τις πληροφορίες για να διεκδικήσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά 

σας, ή 

4. Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) GDPR, εφόσον δεν είναι 

βέβαιο ότι οι δικαιολογημένοι λόγοι της εταιρείας μας υπερισχύουν της δικής σας. 

5.5 Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων             

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε, να διαβιβάζετε ή να διαβιβάζετε τυχόν προσωπικά δεδομένα που 

αφορούν σας με μηχανικά αναγνώσιμο τρόπο. 

Αναλυτικά:  

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινή και 

μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτές τις πληροφορίες σε άλλο άτομο 

χωρίς εμπόδιο, υπό την προϋπόθεση ότι 

1.την επεξεργασία με συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο . 6 παρ . 1 σελ. 1 α ) GDPR ή Art . 9 

παρ . 2 α ) GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθ . 6 παρ . 1 σ. 1 β ) Το GDPR  βασίζεται 

και       

2.η επεξεργασία γίνεται με αυτοματοποιημένες μεθόδους. 

Κατά την άσκηση του δικαιώματός σας στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

έχετε το δικαίωμα να ζητήστετε να σας διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβάζονται 

απευθείας από εμάς σε άλλο μέρος, στο βαθμό που τεχνικά είναι αυτό εφικτό.. 

5.6 Δικαίωμα αντικρούσεως             

Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε  στην νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων 

από εμάς, αν αυτό βασίζεται στην ιδιαίτερη κατάστασή σας και αν τα συμφέροντά μας στην επεξεργασία 

δεν υπερισχύουν.. 

Αναλυτικά:  

Έχετε το δικαίωμα αντίρρησης , για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας ανά πάσα 

στιγμή στην επεξεργασία των, εαν χρειαστεί, δηλαδή των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων, λόγω 

του άρθ. 6 παρ.1 στ. 1 ε ) ή στ ) GDPR.. Αυτό ισχύει και για τα χαρακτηριστικά που βασίζονται στις 

διατάξεις αυτές. Δεν επεξεργαζόμαστε πλέον προσωπικά δεδομένα εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε 

επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και 

των ελευθεριών σας, ή η επεξεργασία είναι για σκοπούς διεκδίκησης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών 

αξιώσεων.   

Εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να έχουμε άμεση αλληλογραφία, έχετε το 

δικαίωμα να αντιταχτείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν 

εσάς για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για το προφίλ, στο βαθμό που συνδέεται 

με αυτό το διαφημιστικό ταχυδρομείο. 
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Έχετε το δικαίωμα, για λόγους που αφορούν εσάς, που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, 

κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς 

έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο . 89 παρ.1 Η GDPR διατυπώνει αντίρρηση, 

εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος.   

5.7 Αυτοματοποιημένες αποφάσεις συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης             

Έχετε το δικαίωμα να μην συμφωνήσετε σε μια αυτοματοποιημένη επεξεργασία – 

συμπεριλαμβανομένου του προφίλ  - που θα έχει νομική ισχύ ή θα σας επηρεάσει κατά παρόμοιο τρόπο. 

Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που συλλέγονται. 

5.8 Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων             

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

ανά πάσα στιγμή. 

5.9 Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή             

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος του τόπου 

κατοικίας σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν πιστεύετε ότι η 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι παράνομη. 

6  Aσφάλεια δεδομένων             
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των δεδομένων σας στο πλαίσιο 

των ισχυόντων νόμων περί προστασίας δεδομένων και των τεχνικών δυνατοτήτων.  

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα μαζί μας. Χρησιμοποιούμε το σύστημα 

κωδικοποίησης SSL (Secure Socket Layer), αλλά επισημαίνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο 

Internet (π.χ. στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν 

είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων. 

Για να διαφυλάξουμε τα δεδομένα σας, διατηρούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας σύμφωνα 

με το άρθρο 32 GDPR, το οποίο πάντα προσαρμόζουμε στην τρέχουσα τεχνολογία. Οι διακομιστές που 

χρησιμοποιούμε υποστηρίζονται τακτικά προσεκτικά. 

7   Γνωστοποίηση δεδομένων σε τρίτους, μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες             
Βασικά, χρησιμοποιούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα στην εταιρεία μας. 

Εάν και στο βαθμό που εμπλέκουμε τρίτους στην εκτέλεση συμβάσεων (όπως οι πάροχοι υπηρεσιών 

εφοδιαστικής), αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα λαμβάνονται μόνο στο βαθμό που απαιτείται  για την 

αντίστοιχη υπηρεσία. 

Σε περίπτωση που παραθέτουμε τμήματα της επεξεργασίας δεδομένων ("επεξεργασία παραγγελιών") 

υποχρεούμαστε να ελέγχουμε και απαιτούμε από τον επεξεργαστή να χρησιμοποιεί προσωπικά 

δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νόμων περί προστασίας δεδομένων και να διασφαλίζει 

την προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. 

Δεν υπάρχει μεταφορά δεδομένων σε γραφεία ή άτομα εκτός της ΕΕ και δεν προβλέπεται. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Δεκέμβριος 2018 
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