
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

1. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των 

υποκειμένων σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται για την 

εξυπηρέτηση των ιδίων, την ενημέρωση αυτών για πληροφορίες και 

υπηρεσίες. Μέσω της παρούσας πολιτικής τα υποκείμενα των 

δεδομένων μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους ως 

προς την πρόσβαση στα δεδομένα, διόρθωση αυτών και διαγραφή. 

2. Προσωπικά Δεδομένα: Η ιστοσελίδα μας λαμβάνει από εσάς μόνο τα 

δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα για την 

εξυπηρέτηση της μεταξύ μας σχέσης και χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν 

συλλεχθεί. Επίσης συλλέγονται και δεδομένα τα οποία οικειοθελώς 

έχετε γνωστοποιήσει προς εμας. 

3. Ασφάλεια Δεδομένων: Η ιστοσελίδα μας έχει λάβει όλα τα πρόσφορα 

εκείνα τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των προσωπικών σας 

δεδομένων. Παρέχει περιορισμένη πρόσβαση μόνο σε εκείνους από 

τους υπαλλήλους / συνεργάτες της είναι απαραίτητο να έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 

αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή 

τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία 

και έχει θέσει διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων. 

4. Αποδέκτες Δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων μπορεί να είναι 

μόνο εξουσιοδοτημένοι προς τούτο υπάλληλοι της εταιρείας καθώς 

και τρίτοι συνεργάτες. 

5. Δικαιώματα Χρηστών: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα 

δικαιώματα του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει, και 

συγκεκριμένα το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. 



Κάθε σχετικό αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτα μέσω μέσω e-mail 

στην ιστοσελίδα μας. 

6. Χρήση Δεδομένων: Η χρήση των δεδομένων που θα συλλεχθούν 

αφορούν μόνο στη στατιστικών στοιχείων της Google Analytics. Η 

χρήση ή όχι προσωπικών δεδομένων (διέυθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) ζητείται για να μπορούμε να σας απαντήσουμε στην 

αίτηση ενημέρωσης των υπηρεσιών μας. 

7. Γνωστοποίηση Δεδομένων: Η ιστοσελίδα μας δεν αποκαλύπτει τα 

στοιχεία των χρηστών και των συναλλαγών τους παρά μόνο αν έχει 

έγγραφη εξουσιοδότηση από το υποκείμενο των δεδομένων ή αυτό 

επιβάλλεται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή 

απόφαση / διάταξη άλλης δημόσια αρχής. 

8. COOKIES: Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την 

αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που 

αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν 

οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών 

αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε 

συγκεκριμένα προϊόντα ή/και υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους 

προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες τα προϊόντα 

ή/και οι υπηρεσίες της είναι δημοφιλή ή για λόγους marketing. Η 

ιστοσελίδα μας δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να δηλώσουν την 

αντίθεσή τους στη χρήση μηχανισμών cookies, σε μια τέτοια 

περίπτωση ο χρήστης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση 

σε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε περίπτωση που θέλετε να 

συναινέσετε ή να άρετε τη συναίνεσή σας μπορείτε να στείλετε 

ηλεκτρονικό μήνυμα στην ιστοσελίδα μας 

 


