
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΣΚΙΑΔΑ ΟΕ µε διακριτικό τίτλο “NATURAL BALANCE”, που 

εδρεύει στο δήµο Θέρµης Θεσσαλονίκης. 

Αυτή η πολιτική δεν καλύπτει τους τους συνεργάτες µας ή άλλους τρίτους µέσω των οποίων µπορείτε να 

αλληλεπιδράσετε µαζί µας. Το παρόν αποτελεί µια σύντοµη περίληψη για να εξηγήσουµε τον τρόπο συλλογής, 

επεξεργασίας, αποθήκευσης και άλλων χρήσεων των πληροφοριών σχετικά µε εσάς και τα δικαιώµατά σας σε σχέση 

µε αυτές τις πληροφορίες. Για πλήρεις πληροφορίες, ανατρέξτε στην αναλυτική πολιτική αµέσως παρακάτω. 

ΣΥΛΛΟΓΗ 
■ Συλλέγουµε πληροφορίες από εσάς µε πολλούς τρόπους, 

συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των τηλεφωνικών 
κλήσεων, των επαφών εξυπηρέτησης πελατών, των 
εφαρµογών για κινητά, των ιστότοπων και άλλων πηγών, 
συµπεριλαµβανοµένων παρόχων υπηρεσιών τρίτων και 
επιχειρηµατικών συνεργατών. 

■ Συλλέγουµε πληροφορίες από πελάτες κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας αίτησης, όπως όνοµα, διεύθυνση και στοιχεία 
τρόπου πληρωµής. 

■ Χρησιµοποιούµε "cookies" και άλλα ηλεκτρονικά εργαλεία 
για τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών σχετικά µε τη 
χρήση των ιστοτόπων µας, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας.

ΣΚΟΠΟΙ 
■ Οι πληροφορίες που µας παρέχετε θα χρησιµοποιηθούν 

για να σας προσφέρουµε τα αγαθά και τις υπηρεσίες 
που ζητάτε. 

■ Θα χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες επικοινωνίας 
που παρέχετε για να επικοινωνήσουµε µαζί σας για την 
παροχή αυτών των υπηρεσιών. 

■ Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας για να σας στείλουµε πληροφορίες για 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας, όπου εσείς 
επιτρέπεται. 

■ Χρησιµοποιούµε προσωπικές πληροφορίες για δικούς 
µας αναλυτικούς σκοπούς και για να µπορούµε να 
βοηθήσουµε τους πελάτες µας βελτιώνοντας τις 
υπηρεσίες και τον ιστότοπό µας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
■ Ενδέχεται να µεταφέρουµε τις πληροφορίες σας σε τρίτους 

παρόχους υπηρεσιών για τους προκαθορισµένους 
παραπάνω σκοπούς. 

■ Δεν µεταφέρουµε τις πληροφορίες σας σε τρίτους που δεν 
σχετίζονται µε τα προϊόντα µας, αλλά µπορεί, µε την άδειά 
σας, να µοιραστούµε τις πληροφορίες σας µε τρίτους 
συνεργάτες για σκοπούς µάρκετινγκ. 

■ Οι πληροφορίες σας µπορούν να µεταφερθούν από τη χώρα 
ή την περιοχή της κατοικίας σας σε άλλες χώρες και η 
αποθήκευση τους γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία, για τους ίδιους σκοπούς. 

■ Οι πληροφορίες σας µπορούν να µεταφερθούν εκτός της 
χώρας ή της περιοχής κατοικίας σας για να παρέχουν τις 
υπηρεσίες που ζητήσατε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
■ Χρησιµοποιούµε εύλογα µέτρα για την προστασία 

προσωπικών δεδοµένων από κλοπή, µη 
εξουσιοδοτηµένη χρήση, αποκάλυψη ή τροποποίηση. 

■ Σκοπός µας είναι η συνεχής εφαρµογή των κατάλληλων 
φυσικών, τεχνικών, διαδικαστικών και ηλεκτρονικών 
διασφαλίσεων για την προστασία των Προσωπικών σας 
Δεδοµένων. 

■ Διατηρούµε γενικά τις πληροφορίες για τους πελάτες µας 
για όσο διάστηµα θεωρούµε απαραίτητο σύµφωνα µε 
τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή όπως 
επιτρέπεται ή απαιτείται από εσάς ή από το νόµο. 

■ Υπάρχουν πολλοί λόγοι και εφαρµοστέοι νόµοι, οπότε 
δεν είναι πρακτικό να

παραθέτουµε τις ισχύουσες περιόδους διατήρησης 
σε αυτήν την Πολιτική.
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Είµαστε η εταιρεία µε την επωνυµία ΑΦΟΙ ΣΚΙΑΔΑ ΟΕ µε διακριτικό τίτλο “NATURAL BALANCE” που εδρεύει στο δήµο 

Θέρµης Θεσσαλονίκης. Η εταιρία είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας δεδοµένων για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής 

Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ("Πολιτική") σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR). 

Χρησιµοποιούµε επίσης ένα δίκτυο συνεργατών για την πώληση των προϊόντων µας παγκοσµίως. Δεδοµένου ότι οι 

συνεργάτες µας, οι θυγατρικές τους και οι εµπλεκόµενοι προµηθευτές τους είναι ανεξάρτητες µε εµάς εταιρείες, δεν 

ανήκουν ή ελέγχονται από εµάς και κατά συνέπεια δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική. Αν και εµείς δεν 

είµαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που ακολουθούν οι 

παραπάνω συνεργατών µας, οποτεδήποτε µοιραζόµαστε µε οποιονδήποτε συνεργάτη µας τα δεδοµένα σας, 

επιβάλλουµε συµβατικές ρήτρες για να διασφαλίσουµε την τήρηση όλων των σχετικών νοµικών διατάξεων 

και την προστασία των δικαιωµάτων σας. 

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τις πληροφορίες που συλλέγουµε σχετικά µε εσάς µέσα στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων της Εταιρίας οι οποίες προσδιορίζουν ή µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την άµεση ή έµµεση 

αναγνώρισή σας ως ατόµου ("Προσωπικά Δεδοµένα"). Δεν ισχύει για πληροφορίες που δεν µπορούν εύλογα να σας 

αναγνωρίσουν. Κατά συνέπεια, τα συγκεντρωτικά ανώνυµα δεδοµένα δεν είναι Προσωπικά Δεδοµένα. 

Σεβόµαστε τα Προσωπικά Δεδοµένα των πελατών, των προµηθευτών, των συνεργατών και των υπαλλήλων µας και 

δεσµευόµαστε να τα προστατεύουµε. Αυτή η Πολιτική εξηγεί τις πρακτικές επεξεργασίας των Προσωπικών σας 

Δεδοµένων, καθώς και τα δικαιώµατα σας που σχετίζονται µε αυτά. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 
■ Διαθέτετε όλα τα δικαιώµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

κανονισµού 2016/679 της ΕΕ, καθώς και της σχετικής 
ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας. Επιγραµµατικά, έχετε 
το δικαίωµα πρόσβασης, αναθεώρησης και διόρθωσης των 
Προσωπικών Δεδοµένων που διατηρούµε για εσάς. 

■ Σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορείτε επίσης να ζητήσετε τη 
διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδοµένων ή του 
περιορισµού της επεξεργασίας τους. 

■ Θα προσπαθήσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα να 
ικανοποιήσουµε το αίτηµά σας και την άσκηση των 
δικαιωµάτων σας, αλλά διατηρούµε το δικαίωµα να σας 
επιβάλουµε ορισµένους περιορισµούς και απαιτήσεις 
σύµφωνα µε το νόµο. 

■ Σε περίπτωση που χρησιµοποιούµε τη συναίνεσή σας ως 
βάση για επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδοµένων, 
µπορείτε οποτεδήποτε να άρετε αυτή τη συναίνεση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ 
■ Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε το πώς 

επεξεργαζόµαστε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα, 
µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας όπως προβλέπεται 
παρακάτω στην Πολιτική µας. 

■ Μπορούµε να τροποποιήσουµε αυτήν την Πολιτική 
οποιαδήποτε στιγµή, αλλά οι αλλαγές αυτές δεν θα 
ισχύουν αναδροµικά. 

■ Θα σας ειδοποιήσουµε µέσω του ιστοτόπου µας όταν 
κάνουµε ουσιαστικές αλλαγές. 

■ Η Πολιτική µας αυτή ενηµερώθηκε τελευταία φορά στις 
25.5.2018.



�3

Περιεχόµενα: 

1. Συλλογή 

2. Σκοποί 

3. Κοινή χρήση 

4. Διατήρηση και ασφάλεια 

5. Τα δικαιώµατά σας 

6. Ερωτήσεις & Αλλαγές 1. 

ΣΥΛΛΟΓΗ 

Συλλέγουµε Προσωπικά Δεδοµένα που µας παρέχετε στον ιστότοπό µας, σε ιστότοπους τρίτων µε τους οποίους 

συνεργαζόµαστε, σε εφαρµογές και εκτός σύνδεσης σε σχέση µε οποιεσδήποτε αγορές προϊόντων µας ή απορίες που 

είχατε σε σχέση µε τα προϊόντα µας. Συλλέγουµε τα Προσωπικά σας Στοιχεία απευθείας ή µέσω των παρόχων 

υπηρεσιών προς εµάς και των επιχειρηµατικών συνεργατών µας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, δείτε παρακάτω: 

α. ΤΥΠΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ µπορεί να περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: 

Ευαίσθητα δεδοµένα: 

Προσωπικές πληροφορίες:

■ όνοµα 
■ ηλικία 
■ ηµεροµηνία και τόπος γέννησης 
■ φύλο 
■ διεύθυνση 
■ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

■ αριθµός τηλεφώνου 
■ αριθµός διαβατηρίου ή αστυνοµικής ταυτότητας 
■ πιστωτικό αποτέλεσµα και ιστορικό πληρωµών

Τεχνολογικές πληροφορίες:

■ Διεύθυνση IP 
■ αναγνωριστικό συσκευής 
■ Διεύθυνση IP 
■ Τύπος προγράµµατος περιήγησης 
■ λειτουργικό σύστηµα 
■ αναγνωριστικά κινητής συσκευής 
■ Δεδοµένα γεωγραφικής θέσης 
■ κράτους ή χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση 
στην ιστοσελίδα µας 
■ συγκεκριµένες ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε 
■ ηµεροµηνία και ώρα της επίσκεψης

■ ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αµέσως πριν και µετά 
την επίσκεψη στις ιστοσελίδες µας 

■ αριθµός συνδέσµων και συγκεκριµένων συνδέσµων 
που κάνετε κλικ στον ιστότοπό µας 

■ λειτουργίες που χρησιµοποιείτε στον ιστότοπό 
µας 
■ τυχόν κρατήσεις, ενηµερώσεις, αγορές ή άλλες 
συναλλαγές µέσω του ιστοτόπου µας 

■ δεδοµένα που βλέπετε ή κατεβάζετε από τον ιστότοπο 
µας 

■ τις φορές που βλέπετε συγκεκριµένες διαφηµίσεις

Άλλες Πληροφορίες:

■ πληροφορίες τρόπου πληρωµής 
■ βίντεο της αλληλεπίδρασης σας µαζί µας 
■ Αριθµός οργανισµού µέλους 
■ αριθµός συχνών δροµολογητών 
■ Λεπτοµέρειες προγράµµατος αφοσίωσης 
■ οργανωτικές συνεργασίες 
■ Αριθµός αναγνωριστικού προσωπικού 
■ όνοµα εργοδότη και πληροφορίες επικοινωνίας

■ προτιµήσεις και πληροφορίες χρήσης 
■ χρεώσεις που πραγµατοποιήθηκαν 
■ τιµές αγοράς και λεπτοµέρειες 
■ δεδοµένα σχετικά µε αξιώσεις
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Μπορούµε να συλλέξουµε ορισµένα Προσωπικά Δεδοµένα που συνιστούν ευαίσθητα δεδοµένα σε ορισµένες χώρες, 

όπως δεδοµένα σχετικά µε την κατάσταση υγείας (για παράδειγµα, αν µας ζητήσετε να συµπεριλάβουµε µια αναπηρία 

ή µε ατύχηµα και πρέπει να συνεργαστούµε µε ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων σχετικά µε 

τυχόν τραυµατισµό που µπορεί να υποστείτε). 

Ανάλογα µε την ισχύουσα τοπική νοµοθεσία, ενδέχεται να µην είναι δυνατή η επεξεργασία τέτοιων ευαίσθητων 

δεδοµένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας. 

Λάβετε υπόψη ότι αν θέλετε να αγοράσετε τα προϊόντα µας και πρέπει να δώσετε ευαίσθητα δεδοµένα, θα 

χρησιµοποιήσουµε αυτά τα ευαίσθητα δεδοµένα για τις επιχειρησιακές χρήσεις που περιγράφονται στην παρούσα 

Πολιτική Απορρήτου, υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσής σας, όπου απαιτείται βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

β. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ µπορεί να περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: 

Διαδικτυακή συλλογή: 

(i)      Τα cookies και η συλλογή δεδοµένων σε σύνδεση 

Χρησιµοποιούµε cookies στους ιστοτόπους µας για να αποθηκεύουµε πληροφορίες στον υπολογιστή ή την κινητή 

συσκευή σας για να βελτιώσουµε την εµπειρία σας στο διαδίκτυο. Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που σας 

επιτρέπουν να πλοηγηθείτε αποτελεσµατικά µεταξύ των σελίδων, να θυµάστε τις προτιµήσεις σας, να µας βοηθήσετε 

να κατανοήσουµε πώς λειτουργεί αυτός ο ιστότοπος και γενικά να βελτιώσετε την εµπειρία περιήγησης. Τα cookies 

µπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι η διαφήµιση που βλέπετε στο διαδίκτυο είναι πιο συναφής για 

εσάς. 

Γενικά, τα cookie µας µπορούν να εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες: 

■ οι ιστοσελίδες µας ■ τις επίσηµες σελίδες κοινωνικού δικτύου τρίτων

■ οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις µας και το µερών

υποκατάστηµά µας ■  το πρόγραµµα περιήγησης ιστού του υπολογιστή

■ οι "εφαρµογές" του υπολογιστή σας σας

■ κοινωνικά δίκτυα τρίτων

Βασικά cookies Ορισµένα cookies είναι ζωτικής σηµασίας για τη λειτουργία των ιστοτόπων µας. Χωρίς 
αυτούς δεν θα µπορείτε να µετακινηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιµοποιήσετε µερικά 
από τα χαρακτηριστικά του. Τα βασικά cookie επιτρέπουν τις πληροφορίες που παρέχετε 
και τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά µε την αίτησή σας για να θυµόµαστε από σελίδα 
σε σελίδα τη διαδικασία κράτησης. Επειδή αυτά τα cookies είναι απαραίτητα, δεν σας 
επιτρέπουν να επιλέξετε να τα απενεργοποιήσετε στον ιστότοπό µας.

Λειτουργικά cookies Χρησιµοποιούµε cookie λειτουργικότητας για να µπορούµε να θυµόµαστε τις προτιµήσεις 
που έχετε ζητήσει σε προηγούµενες επισκέψεις, συµπεριλαµβανοµένων των αλλαγών 
που έχετε κάνει για να προσαρµόσετε τον ιστότοπο µας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας. 
Χρησιµοποιούµε επίσης λειτουργικά cookies για να σας παρέχουµε βελτιωµένες 
υπηρεσίες, όπως σας
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Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookies ή να αλλάξετε τις ρυθµίσεις cookies στον ιστότοπό µας, µεταβείτε στη 

σύνδεση Διαχείριση των cookies στο κάτω µέρος της ιστοσελίδας για πλήρεις πληροφορίες και για καταγραφή των 

προτιµήσεών σας. 

Οι ιστότοποί µας δεν απευθύνονται σε άτοµα ηλικίας κάτω των 13 ετών και δεν λαµβάνουµε εν γνώσει µας τα 

Προσωπικά Δεδοµένα από τέτοια άτοµα. 

(ii) Εφαρµογές 

Σε ό, τι αφορά τις εφαρµογές για κινητά, η συλλογή και η χρήση προσωπικών δεδοµένων οποιασδήποτε εφαρµογής 

που διαφέρει ουσιωδώς από αυτά που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική θα συµπληρωθεί µε µια µεµονωµένη 

πολιτική απορρήτου η οποία θα απαιτεί αποδοχή για τη συγκεκριµένη εφαρµογή. Καθώς το διαδίκτυο και άλλα κανάλια 

ηλεκτρονικού εµπορίου συνεχίζουν να αναπτύσσονται, µπορούµε να αναπτύξουµε και να χρησιµοποιήσουµε 

διαφορετικούς τύπους τεχνολογιών για τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε την επίσκεψη ή τη χρήση σας. 

Ανάλογα µε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουµε και χρησιµοποιούµε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα όπως αυτά 

ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, τα Προσωπικά Δεδοµένα που συλλέγουµε από εσάς ενδέχεται να απαιτηθούν λόγω 

συµβατικής υποχρέωσης που παρέχεται σε εθελοντική βάση ή είναι αναγκαία για εµάς για να συνάψουµε σύµβαση 

µαζί σας. 

Μερικές φορές, αν δεν παρέχετε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε εµάς, αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα κάποια 

µειονεκτήµατα για εσάς. Συγκεκριµένα, ενδέχεται να µην είµαστε σε θέση να σας πωλήσουµε τα προϊόντα µας. 

επιτρέπει να παρακολουθείτε ένα βίντεο online. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα 
cookies είναι ανώνυµες και χρησιµοποιούνται µόνο σε σχέση µε αυτόν τον ιστότοπο.

Cookie απόδοσης Χρησιµοποιούµε τα cookie απόδοσης για να αναλύσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι 
επισκέπτες µας χρησιµοποιούν τους ιστότοπούς µας και για να παρακολουθούν την 
απόδοση του ιστότοπου. Αυτό µας επιτρέπει να παρέχουµε µια υψηλής ποιότητας 
εµπειρία προσαρµόζοντας την προσφορά µας και εντοπίζοντας γρήγορα και καθορίζοντας 
τυχόν ζητήµατα που προκύπτουν. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που 
προσδιορίζουν έναν επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται συγκεντρώνονται 
και εποµένως είναι ανώνυµες και χρησιµοποιούνται µόνο για τη βελτίωση του τρόπου µε 
τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός µας.

Διαφηµιστικά Cookies Εµείς και οι διαφηµιζόµενοι µας χρησιµοποιούµε cookies για να σας εξυπηρετήσουµε µε 
διαφηµίσεις που πιστεύουµε ότι σχετίζονται µε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. 
Χρησιµοποιούνται για τον περιορισµό του αριθµού των διαφηµίσεων καθώς και για τη 
µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της διαφηµιστικής καµπάνιας. Μπορούµε επίσης να 
χρησιµοποιήσουµε cookies τοποθετηµένα από διαφηµιστικά πρακτορεία τα οποία µπορεί 
να καταγράφουν ότι έχετε επισκεφτεί αυτόν τον ιστότοπο και να µοιραστείτε αυτές τις 
πληροφορίες µε άλλους διαφηµιστικούς οργανισµούς, για να επιτρέψετε την αποστολή 
στοχευµένης διαφήµισης στον υπολογιστή σας.

Cookies τρίτων µερών Τα cookies τρίτου µέρους ορίζονται από διαφορετικό οργανισµό από την Εταιρεία. Για 

παράδειγµα, οι ιστότοποί µας ενδέχεται να περιέχουν ενσωµατωµένο περιεχόµενο, για 

παράδειγµα, από το YouTube, και σήµατα που παρέχονται για την Εταιρεία µέσω δικτύου 

διαφηµιστικού συνεργάτη. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να ορίσουν τα δικά τους cookies.
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Ωστόσο, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η µη παροχή των Προσωπικών σας Δεδοµένων δεν θα έχει νοµικές 

συνέπειες για εσάς. 

2. ΣΚΟΠΟΣ 

Παρακάτω θα σας παρουσιάσουµε τους διάφορους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας 

δεδοµένα. Παράλληλα, σας εκθέτουµε τους νοµικούς λόγους για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδοµένων 

για κάθε σκοπό: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα για να 

σας παρέχουµε τα προϊόντα που ζητάτε από εµάς και να εκτελέσουµε άλλες δραστηριότητες σχετικές µε αυτά 

τα προϊόντα ή να επικοινωνήσουµε µαζί σας σχετικά µε 

i) Κάθε αίτηµα που ξεκινάτε. 

ii) την ιδιότητα / ιδιότητα µέλους σας σε ένα από τα προγράµµατα συµµετοχής µας, ή 

iii) αλλαγές στους όρους ή τα χαρακτηριστικά κάποιου από τα προγράµµατα προσχώρησης  

στα οποία ανήκετε. 

Νοµικοί λόγοι: να εκτελέσουµε τη σύµβασή µας µαζί σας ή να λάβουµε µέτρα κατόπιν αιτήµατός σας προτού 

συνάψετε σύµβαση µαζί σας. 

α. ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΣ: Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα για να σας 

παρέχουµε πληροφορίες µάρκετινγκ, ειδικές προσφορές και προσφορές µέσω διαφόρων µέσων, 

συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Νοµικοί λόγοι: µε βάση τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, όπου επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο, 

µπορούµε νοµίµως να χρησιµοποιήσουµε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα για να σας στείλουµε τέτοιες 

εµπορικές ανακοινώσεις (συµπεριλαµβανοµένων και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) για αυτούς τους 

σκοπούς µάρκετινγκ, όπου είναι απαραίτητο για τα νόµιµα συµφέροντά µας, τα οποία περιλαµβάνουν την 

προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών µας, να σας ενδιαφέρουν. 

Μπορείτε να διαγραφείτε από την παραλαβή τέτοιων µηνυµάτων ανά πάσα στιγµή, επικοινωνώντας µαζί µας 

στα στοιχεία της ενότητας 6 παρακάτω, καθώς και τον σύνδεσµο κατάργησης εγγραφής σε κάθε µήνυµα 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Λάβετε υπόψη ότι αν ασκήσετε αυτές τις επιλογές, θα συνεχίσετε να λαµβάνετε 

επικοινωνίες σχετικά µε το λογαριασµό σας και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητήσατε και σε απάντηση 

σε οποιεσδήποτε αιτήσεις για πληροφορίες από εσάς. Σηµειώστε επίσης ότι αυτή η διαδικασία µπορεί να 

διαρκέσει αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

β. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΙΤΩΝ: Μπορούµε επίσης να µοιραζόµαστε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα µε κάποια διαφηµιστική 

εταιρία ή χορηγό ή άλλο τρίτο που σας παρέχει ειδικές προσφορές ή προωθήσεις που µπορεί να σας ενδιαφέρουν 

("Παροχέας Τρίτων") όπου επιτρέπεται. 
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Νοµικοί λόγοι: µε βάση τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να µας ενηµερώσετε ανά πάσα στιγµή να µην µοιραστούµε τα 

Προσωπικά σας Δεδοµένα που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική µε τέτοιους Τρίτους Παρόχους όπου έχετε 

προηγουµένως συναινέσει. 

γ. ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Μπορούµε επίσης να επεξεργαστούµε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα 

και άλλες πληροφορίες εάν απαιτείται τέτοια επεξεργασία: 

i. για να συµµορφωθούµε µε το νόµο ή µε δικαστική απόφαση ή άλλη νοµική διαδικασία· 

Νοµικοί λόγοι: Νοµική υποχρέωση. 

ii. για την προστασία των συµφερόντων, των δικαιωµάτων, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας δικής 

µας ή τρίτων. 

Νοµικοί λόγοι: Προστασία των νοµίµων δικαιωµάτων µας. 

iii. για την αποδοχή οποιωνδήποτε Όρων Παροχής Υπηρεσιών στους ιστότοπούς µας ή των 

όρων και προϋποθέσεων οποιασδήποτε αίτησης, αγοράς ή χρήσης. 

Νοµικοί λόγοι: Προστασία των νοµίµων δικαιωµάτων µας. 

iv. Ως µέρος µιας εµπορικής συναλλαγής όπου όλα ή κάποια από τα περιουσιακά µας στοιχεία  

αγοράζονται, πωλούνται ή µεταβιβάζονται σε τρίτο. 

Νοµικοί λόγοι: Προστασία των νοµίµων δικαιωµάτων µας, καθώς και αυτά των τρίτων. 

δ. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ: Εάν χρησιµοποιείτε τον δικτυακό µας τόπο, µπορούµε να επεξεργαστούµε τα Προσωπικά σας 

Δεδοµένα ως εξής: 

i. Συγκεντρωµένες ή ανώνυµες πληροφορίες: Μπορούµε να µοιραστούµε µε άλλα τρίτα µέρη συγκεντρωτικές ή 

ανώνυµες πληροφορίες σχετικά µε τους χρήστες του ιστοτόπου µας, όπως η χρήση αυτού του ιστότοπου ή άλλων 

ιστότοπων και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή και σε άλλους ιστότοπους, καθώς και κάθε 

αίτηση ή πληροφορίες χρήσης. 

ii. Κοινωνικά µέσα: Εάν συµµετέχετε σε ορισµένες δηµόσιες διαδικασίες των ιστότοπων, των 

εφαρµογών µας ή των ιστότοπων / εφαρµογών κοινωνικών µέσων, παρακαλούµε να σηµειώσετε 

ότι οι πληροφορίες που εσείς ή οι άλλοι αποκαλύπτουν εθελοντικά µέσω της χρήσης τέτοιων 

λειτουργιών καθίστανται διαθέσιµες στο κοινό ή σε άτοµα που έχετε ορίσει. 

Αν επιλέξετε να δώσετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριµένα άτοµα, παρακαλούµε να γνωρίζετε ότι 

οποιαδήποτε πληροφορία που µας παρέχετε µπορεί να είναι ορατή σε αυτά τα άτοµα. 

Δεν είµαστε υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που εσείς ή οι άλλοι επιλέγετε να αποκαλύψετε δηµοσίως και οι 

πληροφορίες αυτές δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική. 

iii. Συνδέσεις µε τρίτους: Μπορεί να παρέχουµε συνδέσµους σε ιστότοπους τρίτων µερών ή να  

συνδέονται µε ιστότοπους τρίτων µερών. Εφόσον δεν ελέγχουµε τους ιστότοπους των τρίτων και 

δεν είµαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες µπορείτε να παρέχετε ενώ βρίσκεστε σε 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τέτοιους ιστότοπους, σας συνιστούµε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου σε αυτούς τους 

ιστότοπους προτού δώσετε σε τρίτους πληροφορίες που σας αφορούν. 

3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - DATA TRANSFER 

(α) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

Ενδέχεται να µοιραστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα µε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Παροχή υπηρεσιών προς εσάς: Θα µοιραστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα µεταξύ των συνεργατών 

µας και άλλων τρίτων εταιρειών για να σας παρέχουµε υπηρεσίες, µεταξύ άλλων (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά): 
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Να υποβάλλετε τυχόν αιτήσεις σας προς εµάς Για 
την επεξεργασία και / ή επιβεβαίωση των 
συναλλαγών σας 
Για να σας παρέχουµε βελτιωµένες υπηρεσίες  
χρήσης, όπως υπηρεσίες που παρέχονται σε 
συνδυασµό µε προγράµµατα συµµετοχής σε 
προωθητικό πρόγραµµα  ______________________
Να σας παρέχουµε βοήθεια πελατών (customer's 
service) 
Να ελέγχουµε της ικανοποίησή σας ως πελάτη και 
για σκοπούς έρευνας αγοράς ώστε να µας 
βοηθήσετε να βελτιώσουµε τις υπηρεσίες µας 
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■    Γνωστοποίηση σε εταιρείες που χρησιµοποιείτε: Θα µοιραστούµε επίσης τις πληροφορίες σας µε 

συνεργάτες σας, συµπεριλαµβανοµένων: 
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τον πάροχο των πιστωτικών καρτών σας 
και άλλες εταιρείες που επεξεργάζονται τις χρεώσεις 
σας 

κάθε διαµεσολαβητή που 
χρησιµοποιείτε, όπως πράκτορα ή µεσίτη, σε σχέση 
µε οποιαδήποτε πτυχή της συµβατικής µας σχέσης 

κά θ ε φορ έ α ε κµ ε τ ά λ λ ε υση ς ε ν ό ς 
προγράµµατος συµµετοχής για το οποίο είστε 
επιβραβευµένος για αίτηση µαζί µας, όπως ένα 
πρόγραµµα συχνών προσφορών 

Οποιοσδήποτε Χορηγός Οργάνωση που 
καταβάλλει το σύνολο ή µέρος των χρεώσεων σας 
(βλ. Το τµήµα 2δ παραπάνω) 
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Νοµική χρήση: Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, να µοιραστούµε και να αποκαλύψουµε τα προσωπικά 

σας δεδοµένα για συγκεκριµένους νοµικούς λόγους, όπου είναι απαραίτητο, και µεταξύ άλλων για: 
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συµµόρφωση µε το εφαρµοστέο δίκαιο, 
συµπεριλαµβανοµένων των νόµων εκτός της χώρας 
διαµονής σας 

να διεκπεραιώστε , χειριστε ίτε ή να 
απαντήστε µε κάθε τρόπο σε κάθε είδους αξιώσεις 
αποζηµίωσης, 

να απαντήσετε σε αιτήµατα από δηµόσιες 
αρχές, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
βρίσκονται εκτός της χώρας διαµονής σας 

να εφαρµόζετε τους όρους κα ι τ ις 
προϋποθέσεις µας της µεταξύ µας σύµβασης 

να προστατεύουµε τις λειτουργίες µας ή 
αυτές των συνεργατών µας 

προστασία των κάθε είδους δικαιωµάτων 
µας, 

να µας επιτραπεί να ασκήσουµε τα 
κατάλληλα ένδικα µέσα ή να περιορίσουµε τις ζηµίες 
που τυχόν υποστούµε. 
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Γνωστοποίηση στους παρόχους υπηρεσιών και στους πράκτορές µας: Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε άλλες 

εταιρείες ως παρόχους υπηρεσιών ή συνεργάτες µας για να ενεργήσουν για λογαριασµό µας και να µας βοηθήσουν 

στη διεξαγωγή της επιχείρησής µας, παρέχοντας υπηρεσίες για εµάς υπό την καθοδήγησή µας. Οι υπηρεσίες αυτές 

µπορεί να περιλαµβάνουν τη φιλοξενία συγκεκριµένων ιστοτόπων ή βάσεων δεδοµένων, τη λειτουργία "εφαρµογών" 

για εµάς στις σελίδες των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, τη διεξαγωγή διαγωνισµών, κληρώσεων και άλλων 

προωθήσεων για εµάς, την αποστολή ενηµερωτικών µηνυµάτων µάρκετινγκ, την ανάλυση δεδοµένων και τη 

διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών ή άλλων ερευνών . Θα απαιτήσουµε από τους παρόχους υπηρεσιών και 

τους συνεργάτες µας να διατηρούν τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας 

δεδοµένων και να χρησιµοποιούν τα προσωπικά δεδοµένα που τους παρέχουµε µόνο για τους σκοπούς που 

καθορίζουµε και σύµφωνα µε το νόµο. Γνωστοποίηση για συναλλαγές µε εταιρίες: Μπορούµε να αποκαλύψουµε 

τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτους σε σχέση µε οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη ή πραγµατική αναδιοργάνωση, 

συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, ανάθεση, µεταφορά ή άλλη διάθεση (συµπεριλαµβανοµένης της πτώχευσης ή 

των παρόµοιων διαδικασιών) του συνόλου ή µέρους της επιχείρησής µας. β) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ορισµένες από τις χρήσεις που αναφέρονται σε αυτήν την Πολιτική ενδέχεται να συνεπάγονται τη µεταφορά των 

Προσωπικών σας Δεδοµένων σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσµο, οι οποίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικά 

επίπεδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής από τη χώρα διαµονής σας, όπως όταν ζητάτε να σας πωλήσουµε τα 

προϊόντα µας σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ("ΕΕ"). 

Όπου η µεταφορά των δεδοµένων σας είναι απαραίτητη για την πώληση προϊόντων που ζητήσατε, η νοµική βάση για 

την παραπάνω µεταφορά είναι η σύµβαση πώλησης και τα προσωπικά σας δεδοµένα θα υποστούν επεξεργασία από 

την εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες που ζητήσατε σύµφωνα µε τις ισχύοντες τοπικούς νόµους. 

Σε περίπτωση που µεταφέρουµε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα σε τρίτο µέρος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν 

υπάρχει νοµική βάση, όπως για παράδειγµα όπου µεταφέρουµε τα δεδοµένα σε µια εταιρεία που την επεξεργάζεται 

σύµφωνα µε τις οδηγίες µας για να µπορέσουµε να παρέχουµε τις υπηρεσίες µας, θα διασφαλίσουµε ότι τηρούνται οι 

απαιτούµενες διαδικασίες για τη µεταφορά. Ειδικότερα: 

(i) όταν η οντότητα που λαµβάνει τα δεδοµένα βρίσκεται σε χώρα αναγνωρισµένη από την  

Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επαρκείς διασφαλίσεις βάσει του Γενικού Κανονισµού Προστασίας των 

Προσωπικών Δεδοµένων 

(ii) όταν η µεταφορά πραγµατοποιείται στις Ηνωµένες Πολιτείες, η αποδέκτρια εταιρεία συµµετέχει  

στην ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδοµένων ΕΕ-ΗΠΑ (βλέπε παρακάτω) 

(iii) όταν η οντότητα που λαµβάνει τα δεδοµένα βρίσκεται σε χώρα εκτός της ΕΕ και των ΗΠΑ, έχουµε 

συνάψει εγκεκριµένες από την ΕΕ τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες µε τον παραλήπτη για την  

προστασία των Προσωπικών σας Δεδοµένων. 

i) ΕΕ-ΗΠΑ. Πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδοµένων: Ενδέχεται να µεταφέρουµε τα προσωπικά σας 

δεδοµένα στους συνεργάτες µας, που βρίσκονται και στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι συνεργάτες µας συµµετέχουν στην 

Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Η συµµετοχή τους ισχύει για τα Προσωπικά Δεδοµένα που 
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λαµβάνονται στις Ηνωµένες Πολιτείες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ("ΕΕ"). Δεσµευόµαστε ότι οι συνεργάτες µας θα 

επεξεργαστούν τέτοια προσωπικά δεδοµένα της ΕΕ σύµφωνα µε τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών 

Δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της ειδοποίησης, της επιλογής, της λογοδοσίας για περαιτέρω µεταφορά, της 

ασφάλειας, της ακεραιότητας των δεδοµένων και του περιορισµού του σκοπού, της πρόσβασης και της προσφυγής. 

Για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, επισκεφθείτε τη Λίστα 

Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων του Υπουργείου Εµπορίου των ΗΠΑ στο www.privacyshield.gov. 

(ii) Τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες της ΕΕ: Όταν µεταφέρουµε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα εκτός του 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός των Η.Π.Α. που συµµετέχει στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων, 

εφαρµόζουµε τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες εγκεκριµένες από την ΕΕ για να διασφαλίσουµε την προστασία των 

Προσωπικών σας 

Δεδοµένων. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών των τυποποιηµένων συµβατικών ρητρών επικοινωνώντας µαζί 

µας, όπως ορίζεται στην Ενότητα 6 παρακάτω. 

4. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

α) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Διατηρούµε προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε τους πελάτες µας για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για τους 

σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν µαζί µας ή αν τούτο επιτρέπεται από εσάς ή από το νόµο. Συλλέγουµε τα 

Προσωπικά Δεδοµένα για διάφορους σκοπούς (βλέπε παραπάνω) και µπορεί να χρειαστεί να τα διατηρήσουµε για 

νοµικούς λόγους (συµπεριλαµβανοµένων των φόρων) για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από το χρόνο που απαιτείται 

ή να χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα για τη διασφάλιση της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητα. Διατηρούµε πολιτική 

διατήρησης δεδοµένων για να καλύψουµε όλα τα προσωπικά δεδοµένα που διατηρούµε στα συστήµατά µας. Εάν 

έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την περίοδο διατήρησης που ισχύει για τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε σχετικά 

µε εσάς, επικοινωνήστε µαζί µας (βλ. Ενότητα 6). 

β) ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται και προσφέρονται σε διάφορες τοποθεσίες και υπηρεσίες cloud. Οι διακοµιστές που 

αποθηκεύουν πληροφορίες βρίσκονται κυρίως στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρώπη, παρόλο που η αποθήκευση 

µπορεί να συµβεί και σε άλλες τοποθεσίες. Χρησιµοποιούµε εύλογα διοικητικά, τεχνικά, προσωπικά και φυσικά µέτρα 

(α) για την προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων από απώλεια, κλοπή, µη εξουσιοδοτηµένη χρήση, αποκάλυψη ή 

τροποποίηση. και (β) για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των Προσωπικών σας Δεδοµένων. Για να µας βοηθήσετε να 

προστατεύσουµε το απόρρητό σας, θα πρέπει να διατηρήσετε το απόρρητο των αναγνωριστικών σύνδεσης και των 

κωδικών πρόσβασης, αριθµών µελών ή άλλων αναγνωριστικών ή διαπιστευτηρίων που ενδεχοµένως έχετε 

δηµιουργήσει ή σας έχει παρασχεθεί σε σχέση µε τη συµµετοχή ή τη χρήση των προϊόντων, ή ιστοσελίδες. 

http://www.privacyshield.gov
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γ) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Όπως µπορεί να γνωρίζετε, δεν υπάρχει πλήρως ασφαλής µέθοδος µετάδοσης ή αποθήκευσης δεδοµένων. Αν και τα 

φυσικά χαρακτηριστικά τους είναι διαφορετικά, τα ταχυδροµικά µηνύµατα, οι τηλεφωνικές κλήσεις, τα µηνύµατα 

κειµένου, τα φαξ και οι µεταδόσεις µέσω του Διαδικτύου ή ασύρµατων δικτύων παρουσιάζουν όλες τις πιθανότητες 

απώλειας, λανθασµένης χρήσης, υποκλοπής και κακής χρήσης των δεδοµένων που µεταδίδονται. Αν έχετε λόγους να 

πιστεύετε ότι τα Προσωπικά σας Δεδοµένα δεν είναι πλέον ασφαλής, πρέπει να επικοινωνήσετε αµέσως µαζί µας. 

Προσπαθούµε να επιτύχουµε ισορροπία µεταξύ της ασφάλειας των δεδοµένων σας και της ευκολίας σας. Ως 

αποτέλεσµα, µπορούµε µερικές φορές να χρησιµοποιήσουµε µια µέθοδο επικοινωνίας που είναι λιγότερο ασφαλής 

από µια λιγότερο βολική εναλλακτική λύση. Για παράδειγµα, αλλά χωρίς περιορισµό, µπορούµε να σας στείλουµε ένα 

µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ένα µήνυµα κειµένου σε µη κρυπτογραφηµένη µορφή (δηλαδή άµεσα 

αναγνώσιµη), επειδή πολλοί πελάτες µας δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση σε κρυπτογραφηµένα (δηλ. 

Κωδικοποιηµένα) µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µηνύµατα. Αυτό σηµαίνει ότι το µήνυµά µας, θα µπορούσε 

να διαβαστεί πιο εύκολα από κρυπτογραφηµένα µηνύµατα. Τα µηνύµατα αυτά ενδέχεται να περιέχουν Προσωπικά 

Δεδοµένα. Μη συµπεριλάβετε εµπιστευτικές πληροφορίες, όπως τον αριθµό της πιστωτικής σας κάρτας ή τους 

κωδικούς πρόσβασης λογαριασµού σας, σε οποιοδήποτε e-mail ή κείµενο που µας στείλετε ή σε οποιαδήποτε 

απόσπαση που κάνετε σε µια δηµόσια περιοχή µιας σελίδας κοινωνικού δικτύου τρίτου µέρους, η δηµοσίευση αυτή 

γίνεται αµέσως δηµόσια. Για έναν πιο ασφαλή τρόπο επικοινωνίας µαζί µας µέσω του διαδικτύου, κάντε κλικ στον 

σύνδεσµο "Επικοινωνήστε µαζί µας" στονιστότοπό µας. 

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

(α) Έχετε όλα τα δικαιώµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας των Προσωπικών 

Δεδοµένων. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδοµένα που καλύπτονται 

από την παρούσα Πολιτική και µπορείτε να το πράξετε, επικοινωνώντας µαζί µας στα στοιχεία που αναφέρονται στην 

Ενότητα 6 παρακάτω. Αν και θα καταβάλουµε εύλογες προσπάθειες για να ικανοποιήσουµε το αίτηµά σας, 

διατηρούµε επίσης το δικαίωµα να επιβάλουµε ορισµένους περιορισµούς και χρηµατικές απαιτήσεις σε τέτοιου είδους 

αιτήµατα πρόσβασης, εφόσον επιτρέπονται ή απαιτούνται από τους ισχύοντες νόµους. 

(β) Μεταξύ άλλων, έχετε επίσης το δικαίωµα: 

(i) να ζητήσετε τη διόρθωση των Προσωπικών σας Δεδοµένων όταν οι πληροφορίες που 

διατηρούµε σχετικά µε εσάς είναι εσφαλµένες ή ελλιπείς. 

(ii) να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδοµένων για σκοπούς άµεσου 

µάρκετινγκ, συµπεριλαµβανοµένου του προφίλ, στο βαθµό που σχετίζεται µε το άµεσο 

µάρκετινγκ, 

iv) να αντιτάσσεστε σε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων (συµπεριλαµβανοµένου του 

προσδιορισµού προφίλ) 

(v) να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδοµένων υπό ορισµένες συνθήκες, όπως 

όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά  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και δεν υπάρχει κανένας νόµιµος λόγος για να συνεχίσουµε να επεξεργαζόµαστε τα Προσωπικά  

σας Δεδοµένα (ή να τα αποθηκεύουµε). 

(vi) να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδοµένων σε 

ορισµένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα, όταν έχει λήξει η µεταξύ µας συµβατική σχέση 

(vii) να λάβετε (ή να ζητήσετε από εµάς να µεταβιβάσετε σε τρίτο) τα Προσωπικά σας Δεδοµένα  

που µας έχετε παράσχει και τα οποία επεξεργαζόµαστε αυτοµατοποιηµένα όταν η επεξεργασία  

µας βασίζεται είτε στη συγκατάθεσή σας είτε είναι απαραίτητη για την εκτέλεση µιας σύµβασης 

µαζί σας και η σύµβαση αυτή έχει λήξει. 

(γ) Επιπλέον, όταν επεξεργαζόµαστε τα Προσωπικά σας Δεδοµένα µε βάση τη συγκατάθεσή σας, µπορείτε να 

αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγµή. 

Μπορείτε να µας ζητήσετε να ασκήσουµε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώµατα επικοινωνώντας µαζί µας, όπως 

αναφέρεται στην Ενότητα 6 παρακάτω. 

6. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ 

(α) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: Δραστηριοποιούµαστε επιχειρηµατικά σε πολλές χώρες και επιδιώκουµε να 

συµµορφωνόµαστε µε τους νόµους περί απορρήτου που ισχύουν για τα Προσωπικά Δεδοµένα που συλλέγουµε και 

χρησιµοποιούµε. Σε περίπτωση που έχετε κάποια ανησυχία ή καταγγελία σχετικά µε το χειρισµό των Προσωπικών 

σας Δεδοµένων, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας απευθείας µέσω των µεθόδων που περιγράφονται παρακάτω. 

Θα εργαστούµε για την ταχεία ανταπόκριση και την επίλυση των καταγγελιών σας. Έχετε επίσης το δικαίωµα να 

καταθέσετε µια καταγγελία στην αρµόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδοµένων στη δικαιοδοσία σας. 

Επικοινωνήστε µαζί µας τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδοµένων της εταιρίας µας,  Ευαγγελόπουλο 

Αντώνιο του Δηµητρίου , µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση : 

info@naturalbalance.gr ή γράφοντας στην παρακάτω διεύθυνση εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή 

επιθυµείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας πρόσβασης ή να αναζητήσετε άλλη βοήθεια όπως περιγράφεται 

παραπάνω. 

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδοµένων: Ευαγγελόπουλος Αντώνιος 

Εταιρία: ΑΦΟΙ ΣΚΙΑΔΑ ΟΕ µε διακριτικό τίτλο “NATURAL BALANCE” 

Διεύθυνση: Δ. Υψηλάντου 24 

Θέρµη Θεσσαλονίκης  

Χώρα Ελλάδα,  

ΤΚ 57001 

(β) ΑΛΛΑΓΕΣ: Διατηρούµε το δικαίωµα να αλλάξουµε αυτήν την Πολιτική ανά πάσα στιγµή, για οποιονδήποτε λόγο, 

δηµοσιεύοντας αναθεωρήσεις σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε εφαρµογές ή σε άλλους ιστότοπους. Αυτές οι αλλαγές θα 

mailto:info@naturalbalance.gr


�18

ισχύσουν κατά την ανάρτηση, αλλά δεν θα ισχύσουν αναδροµικά. Κάθε φορά που κάνουµε µια ουσιαστική αλλαγή, θα 

σηµειώσουµε την ηµεροµηνία µιας τέτοιας ενηµέρωσης στην εισαγωγική σελίδα παραπάνω και θα δηµοσιεύσουµε 

µια σηµείωση στην αρχική σελίδα των εφαρµοστέων ιστοτόπων µας.


