
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ 

Οι όροι πωλιςεϊν μασ ιςχφουν αποκλειςτικά. Οι ςυνκικεσ του πελάτθ που διαφζρουν από τουσ 
όρουσ πϊλθςθσ δεν είναι ζγκυρεσ. Σα πωλθκζντα αγακά παραμζνουν ιδιοκτθςία μασ ζωσ ότου 
εξοφλθκεί πλιρωσ θ αξίωςι μασ από τθν επιχειρθματικι ςχζςθ με τον αγοραςτι. Ο τόποσ 
δικαιοδοςίασ τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι υπεφκυνοσ για όλεσ τισ τρζχουςεσ ι μελλοντικζσ αξιϊςεισ από 
τθν επιχειρθματικι ςχζςθ. 

Όροι χριςθσ / GDPR 

Γενικόσ 

Η χριςθ των ιςτοςελίδων μασ και των υπθρεςιϊν που διατίκενται ςτον επιςκζπτθ ςτον ιςτότοπο τθσ 
εταιρείασ απαιτεί τθ ςυγκατάκεςι ςασ για τισ διατάξεισ προςταςίασ δεδομζνων αυτοφ του 
ιςτότοπου. Επομζνωσ, ο επιςκζπτθσ πρζπει να διαβάςει προςεκτικά το περιεχόμενο αυτισ τθσ 
ςελίδασ προτοφ χρθςιμοποιιςει τισ υπθρεςίεσ τθσ ιςτοςελίδασ μασ. Εάν δεν ςυμφωνεί, πρζπει να 
εγκαταλείψει αυτόν τον ιςτότοπο και ΠΟΣΕ να μθν χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ ι το περιεχόμενό τθσ. 
Αυτι θ πολιτικι απορριτου μπορεί κατά καιροφσ να ςυμμορφϊνεται με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ. Δεν 
κα ειδοποιιςουμε ςυγκεκριμζνα τουσ πελάτεσ ι τουσ χριςτεσ του ιςτότοποφ μασ για αυτζσ τισ 
αλλαγζσ. Αντ 'αυτοφ, ςασ ςυνιςτοφμε να επιςκζπτεςτε αυτιν τθ ςελίδα κατά καιροφσ για να κάνετε 
αλλαγζσ ςε αυτιν τθν πολιτικι απορριτου. Η ςυνεχισ χριςθ του ιςτότοπου, ακόμθ και μετά από 
αλλαγζσ ςτουσ κανονιςμοφσ προςταςίασ δεδομζνων, απαιτεί να αποδεχτείτε αυτοφσ τουσ όρουσ 
χωρίσ κράτθςθ. 
Προςταςία δεδομζνων και προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων 

υλλζγουμε και επεξεργαηόμαςτε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα μόνο εάν αυτό είναι απολφτωσ 
απαραίτθτο. 
Δεν κα πουλιςουμε, ενοικιάςουμε, διανείμουμε ι δθμοςιεφςουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα με 
οποιονδιποτε τρόπο, εκτόσ αν είναι απολφτωσ απαραίτθτο. Εάν είςτε κάτω των 16 ετϊν, ΠΡΕΠΕΙ να 
λάβετε τθ γονικι ςυγκατάκεςθ πριν χρθςιμοποιιςετε τισ υπθρεςίεσ αυτοφ του ιςτότοπου. 
χετικι νομοκεςία 

Εκτόσ από τα εςωτερικά ςυςτιματα πλθροφορικισ τθσ εταιρείασ μασ, αυτόσ ο ιςτότοποσ 
ςυμμορφϊνεται με τουσ ακόλουκουσ νόμουσ / κανονιςμοφσ για τθν προςταςία των προςωπικϊν 
δεδομζνων του χριςτθ: 

1. Οδθγία προςταςίασ δεδομζνων τθσ ΕΕ (DPD από το 1995) 
2. Κανονιςμόσ για τθ γενικι προςταςία δεδομζνων ςτθν ΕΕ (GDPR 2018) 

Προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγονται ςε αυτόν τον ιςτότοπο και γιατί τα ςυλλζγουμε 

Αυτόσ ο ιςτότοποσ ςυλλζγει και χρθςιμοποιεί προςωπικά ςτοιχεία για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 
Χρεϊςεισ / οικονομικζσ πλθροφορίεσ 

Όταν αγοράηετε μία από τισ υπθρεςίεσ / προϊόντα μασ, αποκθκεφουμε ςτθ βάςθ δεδομζνων μασ τισ 
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν τιμολόγθςθ, όπωσ όνομα, διεφκυνςθ, διεφκυνςθ e-mail, 
αρικμό τθλεφϊνου, ΑΦΜ, κ.λπ. Θα επικοινωνιςουμε μαηί ςασ ςε περίπτωςθ που Τπθρεςίεσ που 
πραγματοποιικθκαν, επαφι / προϊόντα, υπόλοιπα τιμολογίων, επαναλαμβανόμενεσ χρεϊςεισ, 
προςφορζσ ςτα προϊόντα μασ κ.λπ. μζςω email, SMS ι τθλεφϊνου. Όλα τα δεδομζνα που 
διαβιβάηονται μζςω email προςτατεφονται από ζνα πρωτόκολλο αςφαλείασ TLS / SSL. 
Παρακολοφκθςθ επιςκεψιμότθτασ ιςτότοπου 

Όπωσ και οι περιςςότεροι ιςτότοποι, αυτόσ ο ιςτότοποσ χρθςιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να 
παρακολουκεί τθ δραςτθριότθτα των χρθςτϊν. Χρθςιμοποιοφμε αυτά τα δεδομζνα για να 
προςδιορίςουμε τον αρικμό των επιςκεπτϊν ςτον ιςτότοπό μασ προκειμζνου να κατανοιςουμε 
καλφτερα πϊσ βρίςκουν και χρθςιμοποιοφν τουσ ιςτότοποφσ μασ. Παρόλο που θ GA καταγράφει 
δεδομζνα όπωσ τθ γεωγραφικι τοποκεςία, τθ ςυςκευι, το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοφ και το 
λειτουργικό ςασ ςφςτθμα, καμία από αυτζσ τισ πλθροφορίεσ δεν ςασ αναγνωρίηει. Σο GA καταγράφει 
επίςθσ τθ διεφκυνςθ IP του υπολογιςτι ςασ με τθν οποία κα μποροφςατε να 
αναγνωριςτείτε. Ωςτόςο, θ Google δεν παρζχει πρόςβαςθ ςε αυτιν. Πιςτεφουμε ότι θ Google είναι 
ζνασ τρίτοσ επεξεργαςτισ δεδομζνων που ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ τθσ ευρωπαϊκισ 
νομοκεςίασ. 



 

 

Φόρμα επικοινωνίασ και ςφνδεςμοι email 

Εάν επικοινωνιςετε μαηί μασ μζςω μιασ φόρμασ επικοινωνίασ ι ενόσ ςυνδζςμου θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου, κανζνα από τα δεδομζνα που παρζχετε δεν κα αποκθκευτεί ςτον ιςτότοπό μασ ι κα 
μεταφερκεί ι κα υποβλθκεί ςε επεξεργαςία από ζναν τρίτο επεξεργαςτι δεδομζνων, όπωσ 
περιγράφεται ςτθν ενότθτα "Οι επεξεργαςτζσ δεδομζνων τρίτων μερϊν" ». Αντ 'αυτοφ, αυτά τα 
δεδομζνα μασ αποςτζλλονται μζςω πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι 
διακομιςτζσ SMTP μασ προςτατεφονται από ζνα πρωτόκολλο αςφαλείασ TLS / SSL. Αυτό ςθμαίνει ότι 
το περιεχόμενο email είναι κρυπτογραφθμζνο πριν αποςταλεί μζςω του Διαδικτφου. Σο περιεχόμενο 
του email αποκρυπτογραφείται από τουσ τοπικοφσ υπολογιςτζσ και ςυςκευζσ μασ. 
Ενθμερωτικό δελτίο 

Όταν εγγραφείτε ςτο ενθμερωτικό δελτίο, θ διεφκυνςθ email που καταχωρίςατε κα προωκθκεί ςτο 
Mailchimp, το οποίο διαχειρίηεται τισ υπθρεςίεσ μάρκετινγκ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μασ. Σο 
Mailchimp είναι ζνασ επεξεργαςτισ δεδομζνων τρίτων (βλ. «Οι Επεξεργαςτζσ Δεδομζνων Σρίτων» 
παρακάτω). Η διεφκυνςθ email ςασ δεν αποκθκεφεται ςε καμία από τισ βάςεισ δεδομζνων μασ. Η 
διεφκυνςθ e-mail ςασ κα παραμείνει ςτθ βάςθ δεδομζνων Mailchimp όςο ςυνεχίηουμε να 
χρθςιμοποιοφμε τισ υπθρεςίεσ μάρκετινγκ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι ζωσ ότου ηθτιςετε ρθτά να 
καταργθκεί από τθ λίςτα αλλθλογραφίασ. Μπορείτε να το κάνετε χρθςιμοποιϊντασ το ςφνδεςμο 
διαγραφισ που περιλαμβάνεται ςε όλα τα ενθμερωτικά δελτία email που ςασ ςτζλνουμε. Εφόςον θ 
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ είναι αποκθκευμζνθ ςτθ βάςθ δεδομζνων Mailchimp, 
κα λαμβάνετε τακτικά ενθμερωτικά δελτία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από εμάσ ςχετικά με 
προςφορζσ, 
Ζρευνα ικανοποίθςθσ πελατϊν / πρόγραμμα αφοςίωςθσ πελατϊν 

Σα δεδομζνα που ςυλλζγουμε ςτον ιςτότοπο, αφοφ αποδεχτείτε τουσ όρουσ χριςθσ, μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για να ςυμμετάςχετε ςε μια ζρευνα ικανοποίθςθσ πελατϊν, ςτθν οποία κα 
ερωτθκείτε για τον ιςτότοπό ςασ και τθ χριςθ προϊόντων / υπθρεςιϊν ι ςε ζνα πρόγραμμα 
αφοςίωςθσ πελατϊν, όπου λαμβάνετε ειδικζσ εκπτϊςεισ και προςφζρει τα προϊόντα και τισ 
υπθρεςίεσ μασ υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ. 
Ηωντανι ςυηιτθςθ 

Κατά τθν επικοινωνία μζςω ηωντανισ ςυνομιλίασ, ςυλλζγουμε πλθροφορίεσ όπωσ όνομα, διεφκυνςθ 
email, διεφκυνςθ IP, θμερομθνία και ϊρα επικοινωνίασ και το κείμενο που ανταλλάχκθκε κατά τθ 
διάρκεια αυτισ τθσ επικοινωνίασ. Αυτά τα δεδομζνα ςυλλζγονται για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του 
πελάτθ και για λόγουσ αςφαλείασ. 
Διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ 

Οι πάροχοι τρίτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Google, μποροφν να τοποκετοφν τισ διαφθμίςεισ μασ 
ςε ιςτότοπουσ. Για αυτόν τον λόγο, τα cookie μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ενθμζρωςθ, τθ 
βελτιςτοποίθςθ και τθν προβολι διαφθμίςεων βάςει προθγοφμενθσ επίςκεψθσ ςτον ιςτότοπό μασ 
κακϊσ και για επαναλθπτικό μάρκετινγκ. Μπορείτε να απενεργοποιιςετε τθ χριςθ των cookies από 
τθν Google με  αυτό το  κλικ. Μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε να μθν χρθςιμοποιείτε τζτοια cookie από 
τρίτα μζρθ με  αυτό το  κλικ. 
χετικά με τα cookies 

Σι είναι το cookies; 

Ο όροσ «cookies» αναφζρεται ςε ζνα μικρό αρχείο δεδομζνων που αποτελείται αποκλειςτικά από 
μια ςειρά πλθροφοριϊν κειμζνου που μεταδίδει ο ιςτότοποσ ςτο πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτον 
ςκλθρό δίςκο του υπολογιςτι ςασ, είτε προςωρινά κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ ςασ είτε μερικζσ 
φορζσ για μεγαλφτερεσ περιόδουσ, ανάλογα με τον τφπο του cookies. Σα cookies εκτελοφν 
διαφορετικζσ διαδικαςίεσ (π.χ. ςασ διαφοροποιοφν από τουσ επιςκζπτεσ ςε άλλουσ ιςτότοπουσ ι 
αποκθκεφουν ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ όπωσ οι προτιμιςεισ ςασ) και χρθςιμοποιοφνται από τουσ 
περιςςότερουσ ιςτότοπουσ για τθ βελτίωςθ τθσ εμπειρίασ του χριςτθ. 
Κάκε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα περιιγθςισ ςασ και περιζχει ανϊνυμεσ 
πλθροφορίεσ. Ζνα cookie περιζχει ςυνικωσ το όνομα του πεδίου cookies, τθ διάρκεια ηωισ του 
cookies και μια τιμι (ςυνικωσ με τθ μορφι ενόσ τυχαία δθμιουργθμζνου μοναδικοφ αρικμοφ). 
 

 

https://www.google.com/settings/ads/onweb/?sig=ACi0TCjpOvzFRSX6sLfkstXgBuUg3ucxXuhoCRvrBo0JDNeR7_-lFAw8vF-Wp1RqnxgKJT7qwEmIysbrBJqfzXt0j-RSij8Nx84NoYxq3RRROh-aVUwkkcK_MWpSawVDcvhRiYsUSmro09vvIFEHyuxkyi9C-Rq7nou4TmcQDEoP4E_9tZF465Y&hl=en
https://www.google.com/settings/ads/onweb/?sig=ACi0TCjpOvzFRSX6sLfkstXgBuUg3ucxXuhoCRvrBo0JDNeR7_-lFAw8vF-Wp1RqnxgKJT7qwEmIysbrBJqfzXt0j-RSij8Nx84NoYxq3RRROh-aVUwkkcK_MWpSawVDcvhRiYsUSmro09vvIFEHyuxkyi9C-Rq7nou4TmcQDEoP4E_9tZF465Y&hl=en


 

 

 

Σφποι cookies 

Οι βαςικοί τφποι cookies περιγράφονται παρακάτω 

 Cookies ςυνεδρίασ 

Αυτά είναι προςωρινά cookies που παραμζνουν μόνο ςτο αρχείο cookies του προγράμματοσ 
περιιγθςθσ ςτθ ςυςκευι ςασ κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψισ ςασ και διαγράφονται όταν 
κλείςετε το πρόγραμμα περιιγθςθσ. 

 Μόνιμα cookies                                                                                                                                   
Αυτά παραμζνουν ςτο αρχείο cookies του προγράμματοσ περιιγθςθσ τθσ ςυςκευισ ςασ, 
ακόμα και αν το πρόγραμμα περιιγθςθσ είναι κλειςτό, μερικζσ φορζσ για ζνα χρόνο ι 
περιςςότερο (θ ακριβισ διάρκεια παραμονισ εξαρτάται από τθ διάρκεια ηωισ κάκε 
cookie). Σα μόνιμα cookies χρθςιμοποιοφνται όταν ο διαχειριςτισ του ιςτότοπου ενδζχεται 
να χρειαςτεί να γνωρίηει περιςςότερεσ από μία επιςκζψεισ για εςάσ (π.χ. για να κυμάςτε το 
όνομα χριςτθ ι τισ ρυκμίςεισ διαμόρφωςθσ του ιςτότοποφ ςασ).                                                                                                                                                                                           

 Cookies πρϊτου μζρουσ 

Αυτά είναι cookies που είναι εγκατεςτθμζνα ςτο πρόγραμμα περιιγθςισ ςασ ι / και ςτον 
ςκλθρό δίςκο τθσ ςυςκευισ ςασ από τον ιςτότοπο που επιςκζπτεςτε. Αυτό περιλαμβάνει 
εκχϊρθςθ ενόσ μοναδικοφ αναγνωριςτικοφ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πλοιγθςθσ του 
ιςτότοποφ ςασ. Οι καταςκευαςτζσ ιςτότοπων χρθςιμοποιοφν ςυχνά cookies πρϊτου μζρουσ 
για τθ διεξαγωγι επιςκζψεων και για ςκοποφσ αναγνϊριςθσ. 

 Cookies τρίτων                                                                                                                                                              

Αυτά είναι cookies που χρθςιμοποιοφνται από τρίτουσ, π.χ. Β. τα κοινωνικά δίκτυα για να 
παρακολουκείτε τισ επιςκζψεισ ςασ ςτουσ διάφορουσ ιςτότοπουσ που προωκοφν. Ο 
διαχειριςτισ του ιςτότοπου δεν ζχει κανζναν ζλεγχο ςε αυτά τα cookies τρίτων. 

Cookies ςε αυτόν τον ιςτότοπο και πϊσ να τα διαχειριςτείτε 

Χρθςιμοποιοφμε cookies ςε αυτόν τον ιςτότοπο για να βελτιϊςουμε τθν εμπειρία χριςτθ ςασ. Η 
λειτουργικότθτα τθσ ιςτοςελίδασ κα επθρεαςτεί ςθμαντικά εάν απενεργοποιιςετε τθ χριςθ των 
cookies ι δεν ςυμφωνείτε. 
Διαβάςτε τισ παρακάτω πλθροφορίεσ ςχετικά με τα cookies τρίτων που χρθςιμοποιοφμε ςε αυτόν 
τον ιςτότοπο, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρόπου απενεργοποίθςθσ αυτϊν των cookies και του 
τρόπου με τον οποίο επθρεάηουν τθ λειτουργικότθτα του ιςτότοπου. Εάν χρειάηεςτε βοικεια για τθ 
διαχείριςθ ςυγκεκριμζνων τφπων cookies, π.χ. Β. Για να ελζγξετε ι να διαγράψετε τα cookies, 
επιςκεφκείτε τθ διεφκυνςθ:  www.aboutcookies.org  . 
Cookies του Google Analytics 

Σα cookies του Google Analytics είναι cookies ανάλυςθσ απόδοςθσ / καταγραφισ που μασ 
επιτρζπουν να ςυλλζγουμε ανϊνυμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιςκζπτεσ 
χρθςιμοποιοφν τον ιςτότοπό μασ. Αυτά τα cookies μποροφν να μασ δϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τον αρικμό των επιςκεπτϊν που χρθςιμοποιοφν τον ιςτότοπο, τον χρόνο και τθ διάρκεια τθσ 
επίςκεψθσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιςκζπτεσ περιθγοφνται ςτον 
ιςτότοπο. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ μασ βοθκοφν να βελτιϊςουμε τον τρόπο λειτουργίασ του ιςτότοποφ 
μασ. Είναι ανϊνυμεσ πλθροφορίεσ και δεν περιζχει προςωπικά ςτοιχεία. 
Οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται μζςω του ιςτότοποφ μασ από τα cookies του Google Analytics 
μεταδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ προςταςίασ δεδομζνων τθσ Google και αποκθκεφονται 
ςτουσ διακομιςτζσ τθσ Google. 
 

http://www.aboutcookies.org/


 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το Google Analytics, 
δείτε https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
 
 
Μπορείτε να απενεργοποιιςετε τθν παρακολοφκθςθ του Google Analytics  μεταβαίνοντασ ςτθ 
διεφκυνςθ https: //tools.go ogle.com/dlpa ge / gaoptout? hl = en = GB 
Εάν ζχετε αυτό αν απενεργοποιιςετε τα cookies, οι δραςτθριότθτζσ ςασ δεν κα ςυμπεριλθφκοφν 
ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία ι δεν κα χρθςιμοποιθκοφν για τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται 
από αυτόν τον ιςτότοπο. Η λειτουργικότθτα του ιςτότοπου δεν επθρεάηεται. 
Cookies παρόχου βίντεο 

Οι πάροχοι βίντεο μποροφν να τοποκετιςουν cookies ςτθ ςυςκευι ςασ όταν παρακολουκείτε το 
βίντεό τουσ ςτον ιςτότοπό μασ. 
Εάν απενεργοποιιςετε αυτά τα cookies, ενδζχεται να μθν μπορείτε να δείτε τα ενςωματωμζνα 
βίντεο ςτον ιςτότοπό μασ. 
Cookies κοινωνικοφ δικτφου 

Σα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μποροφν να τοποκετιςουν cookies ςτθ ςυςκευι ςασ εάν αποφαςίςετε 
να μοιραςτείτε ζναν ιςτότοπο ςτον ιςτότοπό μασ με ζναν άλλο ιςτότοπο κοινωνικϊν δικτφων τρίτων, 
κάνοντασ κλικ ςε ζνα από τα κουμπιά "Κοινι χριςθ". 
Εάν απενεργοποιιςετε αυτά τα cookies, δεν κα μπορείτε να κοινοποιιςετε κανζνα από τα 
περιεχόμενά μασ ςε κοινωνικά δίκτυα τρίτων. 
Cookies Cloudflare 

Οι καταχωρίςεισ DNS που είναι αποκθκευμζνεσ ςτο Cloudflare μασ επιτρζπουν να δθμιουργιςουμε 
μια αςφαλι ςφνδεςθ μεταξφ του επιςκζπτθ και των διακομιςτϊν μασ και να αποφφγουμε επικζςεισ 
DDOS. Σα cookies που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εμπιςτοςφνθ τθσ ςυςκευισ ςασ. 
Μπορείτε να βρείτε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 
ςτθ διεφκυνςθ :  https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-
Cloudflare-cfduid-cookie-do- 
Μζςω του διακομιςτι ιςτοφ αυτοφ του ιςτότοπου 

Όλθ θ κίνθςθ ςτο Διαδίκτυο (μεταφορά αρχείων) μεταξφ αυτοφ του ιςτότοπου και του 
προγράμματοσ περιιγθςισ ςασ είναι κρυπτογραφθμζνθ και μεταδίδεται μζςω του πρωτοκόλλου 
HTTPS χρθςιμοποιϊντασ SSL (Secure Sockets Layer). Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ομαλι και 
αςφαλισ λειτουργία των υπθρεςιϊν μασ, οι διακομιςτζσ μασ καταγράφουν τθ διεφκυνςθ IP του 
χριςτθ και, ςε περίπτωςθ αποτυχθμζνων ςυνδζςεων, το όνομα χριςτθ ςε αρχεία καταγραφισ μζςω 
ςυςτθμάτων αςφαλείασ (τείχθ προςταςίασ, φίλτρα Ddos, φίλτρα HTTP, φίλτρα ζγχυςθσ SQL, 
ςτατιςτικά επιςκζψεων Τπθρεςίεσ Cloudflare) και δθμιουργία αντιγράφων αςφαλείασ. Όλα τα 
παραπάνω δεδομζνα διατθροφνται ςτουσ διακομιςτζσ μασ για μικρό χρονικό διάςτθμα 
χρθςιμοποιϊντασ ςφγχρονα πρωτόκολλα αςφαλείασ, ζτςι ϊςτε μόνο εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό 
να ζχει πρόςβαςθ ςε αυτά και μόνο ςε περιπτϊςεισ όπου αποφεφγονται κακόβουλεσ πράξεισ. 
Σρίτα μζρθ που επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα 

Χρθςιμοποιοφμε ζναν αρικμό τρίτων για τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων για εμάσ (π.χ. 
υπθρεςίεσ κζντρου δεδομζνων, υπθρεςίεσ φιλοξενίασ, εφεδρικζσ υπθρεςίεσ, πφλεσ πλθρωμϊν, 
ναυτιλιακζσ εταιρείεσ, υπθρεςίεσ μάρκετινγκ κ.λπ.). Αυτοί οι τρίτοι επεξεργαςτζσ προςωπικϊν 
δεδομζνων ζχουν επιλεγεί προςεκτικά ϊςτε να ςυμμορφϊνονται με τουσ νόμουσ που ορίηονται ςε 
αυτό το ζγγραφο. 
Παραβιάςεισ των δεδομζνων 

Για όλεσ τισ προςωπικζσ ςασ πλθροφορίεσ που είναι αποκθκευμζνεσ ςτθ βάςθ δεδομζνων μασ, 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για να είναι όςο το δυνατόν πιο αςφαλι. 
Θα αναφζρουμε όλεσ τισ παράνομεσ παραβιάςεισ τθσ βάςθσ δεδομζνων μασ ι μια βάςθ δεδομζνων 
για τθν επεξεργαςία δεδομζνων τρίτων ςε όλα τα ςχετικά ενδιαφερόμενα μζρθ και αρχζσ εντόσ 72 
ωρϊν από τθν παραβίαςθ, εάν είναι προφανζσ ότι τα προςωπικά δεδομζνα που είναι αποκθκευμζνα 
ςε αναγνωρίςιμθ μορφι ζχουν κλαπεί. 
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Πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ 

Ζχετε το δικαίωμα πρόςβαςθσ, διόρκωςθσ ι διαγραφισ προςωπικϊν πλθροφοριϊν που είναι 
αποκθκευμζνα ςτθ βάςθ δεδομζνων μασ. Θα λάβετε πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτό και τουσ 
περιοριςμοφσ επικοινωνϊντασ μαηί μασ. 
Τπεφκυνοσ προςταςίασ δεδομζνων 

Μπορείτε να επικοινωνιςετε με τον υπεφκυνο προςταςίασ δεδομζνων (DPO) αυτοφ του ιςτότοπου 
χρθςιμοποιϊντασ τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ ςελίδα επικοινωνίασ μασ. 

 


