ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδοµένων των πελατών µας και η προστασία αυτών είναι πρωταρχικής
σηµασίας για εµάς. Θέλουµε να νιώθετε ευχαριστηµένοι και ασφαλείς κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα
µας και να θεωρήσετε την εφαρµογή της προστασίας δεδοµένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας µε
προσανατολισµό στον πελάτη.
Παρακαλούµε διαβάστε µε προσοχή την παρούσα πολιτική απορρήτου γιατί σας ενηµερώνει για τα
δικαιώµατά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από
την ιστοσελίδα µας, η οποία έχει πλήρως συµµορφωθεί µε τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία
Δεδοµένων (GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation). Για το κείµενο του κανονισµού µπορείτε
να πατήσετε στο link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.
Ο Κανονισµός απαιτεί κάθε πληροφορία προς το υποκείµενο των δεδοµένων για την επεξεργασία των
δεδοµένων να γίνεται σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιµη µορφή.
Χρήστες της https://www. οι οποίοι είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποκλειστικά και µόνο
µε τη συγκατάθεση των γονέων ή/και των κηδεµόνων τους. Στην περίπτωση κατά την οποία οι
προαναφερόµενες προϋποθέσεις δεν συντρέχουν οι εν λόγω ανήλικοι θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε
προσπάθεια να κάνουν χρήση των υπηρεσιών, των σελίδων και του εν γένει περιεχοµένου της. Στην
περίπτωση που διαπιστωθεί από εµάς χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήµατος από
ανήλικους (λ.χ. παραγγελία προϊόντος) τα προσωπικά δεδοµένα των ανηλίκων θα διαγράφονται άµεσα και η
δικαιοπραξία (λ.χ. πώληση) θεωρείται άκυρη.
1) Πληροφορίες σχετικά µε την συλλογή των προσωπικών δεδοµένων και τα στοιχεία επαφής
του υπευθύνου επεξεργασίας.
Παρακάτω θα σας ενηµερώσουµε σχετικά µε τον τρόπο και τους σκοπούς που διαχειριζόµαστε το προσωπικά
σας δεδοµένα στον συγκεκριµένο ιστότοπο.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαχείρισης των προσωπικών δεδοµένων είναι η εταιρία ΟΤΟΝΤΗΛ Α.Ε., η οποία
εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριµένα στην οδό 4ο χιλιόµετρο Ε.Ο. Θες/κης - Αθηνών (ΤΚ 57009), µε
Α.Φ.Μ. 094298715 /Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ , Email: sale@auto-deal.gr, Τηλέφωνο: +302310705705.
Ο συγκεκριµένος ιστότοπος χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιµοποιεί
µεθόδους κρυπτογράφησης των δεδοµένων που ανταλλάσσονται µεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας µία ασφαλή σύνδεση µεταξύ τους, µέσω του διαδικτύου, που
έχει ως αποτέλεσµα την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων, καθώς και άλλων ευαίσθητων
δεδοµένων (π.χ. εντολές ή έρευνες του υπευθύνου επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε
σε προστατευµένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύµβολο κλειδαριάς που
εµφανίζεται στην µπάρα διεύθυνσης του περιηγητής σας.
2) Συλλογή δεδοµένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο µονάχα για πληροφορίες, δηλαδή δεν ανοίγεται προσωπικό λογαριασµό για
τυχόν παραγγελίες ή δεν δίνεται κανένα από τα προσωπικά σας δεδοµένα (π.χ. φόρµα επικοινωνίας), τότε τα
µοναδικά δεδοµένα που συλλέγουµε είναι εκείνα που ο περιηγητής σας, µεταφέρει στον διακοµιστή µας, τα
λεγόµενα server log files, και συγκεκριµένα:
•

Ηµεροµηνία και ώρα την στιγµή της εισόδου στον ιστότοπο.

•

Τον όγκο δεδοµένων που στάλθηκαν σε bytes.

•

Ο περιηγητής που χρησιµοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

•

Το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

•

Την Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.

Η επεξεργασία των δεδοµένων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ του Γενικού
Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR) µε βάση το νόµιµο συµφέρον µας για τη βελτίωση
της σταθερότητας και της λειτουργικότητας του ιστότοπού µας. Τα δεδοµένα δεν θα µεταβιβαστούν ή θα
χρησιµοποιηθούν µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούµε το δικαίωµα να ελέγξουµε τα αρχεία
καταγραφής διακοµιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριµένες ενδείξεις παράνοµης χρήσης.
3) Cookies
Το www.aotrikala.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί cookies ως µέρος της διευκόλυνσης αλλά και
λειτουργίας των υπηρεσιών µέσω της ιστοσελίδας του και µπορεί – µελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία
αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιµοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και
την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).
Τα cookies είναι µικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.aotrikala.gr, να λειτουργούν
απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωµαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν
τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδοµένων για τη
βελτίωση του περιεχοµένου της ιστοσελίδας, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως µνήµη σε µια ιστοσελίδα,
επιτρέποντας στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα να θυµάται τη συσκευή σας κατά τις επόµενες επισκέψεις σας. Τα
cookies µπορούν επίσης να θυµούνται τις προτιµήσεις σας, να βελτιώσουν την εµπειρία σας ως χρήστης,
καθώς και να προσαρµόζουν τις διαφηµίσεις που βλέπετε ανάλογα µε αυτά που σας ενδιαφέρουν.
Χρησιµοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιµοποίηση
συγκεκριµένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του www.aotrikala.gr, για στατιστικούς λόγους και προκειµένου να
καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιµες ή δηµοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν
επίσης τον τύπο του φυλλοµετρητή (browser) που χρησιµοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του
υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστηµα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες
τέτοιου είδους. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και
στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιµοποιούµε τα cookies για να παρέχουµε στον
επισκέπτη/χρήστη πληροφορίες, ενώ σε κάθε έξοδό του από το www.aotrikala.gr διαγράφονται αυτόµατα.
Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να έχει υπόψη του ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειµένου να
λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα µας.
Περαιτέρω, τα cookies σε καµία περίπτωση δεν αντλούν πληροφορίες ή αρχεία από τον υπολογιστή του
χρήστη ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται πάντα από τις ρυθµίσεις του φυλλοµετρητή του χρήστη.
Αν ο επισκέπτης/χρήστης επιθυµεί να αποτρέψει τη χρήση cookies κατά τη περιήγησή του, µπορεί να το
κάνει είτε διαγράφοντας τα cookies απευθείας από τον σκληρό του δίσκο είτε αλλάζοντας τις προτιµήσεις
στον φυλλοµετρητή του. Έχει την επιλογή να αποδέχεται cookies από συγκεκριµένα sites και να µπλοκάρει
τη δηµιουργία cookies τρίτων.
Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση µε τα cookies, ο επισκέπτης/χρήστης µπορεί να βρει στο µενού
βοήθειας του φυλλοµετρητή του.
Επίσης στην σελίδα www.allaboutcookies.org ο επισκέπτης/χρήστης µπορεί να βρει γενικές πληροφορίες για
τα cookies καθώς και οδηγίες πως µπορεί να αποτρέψει ή να διαγράψει τα cookies από τον φυλλοµετρητή
του ανάλογα µε την έκδοση που χρησιµοποιεί.
Είδη Cookies
Προσωρινά και Μόνιµα Cookies

Ενδέχεται να χρησιµοποιούµε προσωρινά, τα οποία υπάρχουν µέχρι να κλείσετε τον φυλλοµετρητή σας.
Ενδέχεται να χρησιµοποιούµε µόνιµα cookies, τα οποία διατηρούνται για µεγαλύτερο συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα.
Cookies τρίτων µερών
Η ιστοσελίδα µας ενδέχεται να επιτρέπει την εγκατάσταση cookies τρίτων µερών που εµφανίζονται στην
ιστοσελίδα µας. Αυτά τα cookies τρίτων δεν είναι υπό τον έλεγχό µας. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε
τη χρήση τους, µπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του τρίτου µέρους για περαιτέρω
πληροφορίες. Λεπτοµέρειες σχετικά µε ενδεχόµενα cookies τρίτων µερών παρουσιάζονται στον πίνακα
κατωτέρω.

Cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα
Μπορείτε να ρυθµίσετε το πρόγραµµα περιήγησής σας µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ενηµερώνεστε για τη
ρύθµιση των cookies και µπορείτε είτε να αποφασίσετε µεµονωµένα για την αποδοχή τους ή συνολικά, είτε
να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισµένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραµµα περιήγησης διαφέρει
ανάλογα µε τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθµίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο µενού βοήθειας
κάθε προγράµµατος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς µπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις των cookies.
Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσµους ανάλογα µε το πρόγραµµα περιήγησης που χρησιµοποιείτε:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies
Chrome:https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html
Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας µας ενδέχεται να είναι περιορισµένη εάν τα cookies δεν
γίνονται δεκτά.
4) Φόρµα Επικοινωνίας
Στο πλαίσιο της µεταξύ µας επικοινωνίας (π.χ. µέσω της φόρµας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου), συλλέγονται προσωπικά δεδοµένα. Τα δεδοµένα τα οποία συλλέγονται στην περίπτωση αυτή
είναι ακριβώς αυτά που συµπληρώνετε στην συγκεκριµένη φόρµα. Αυτά τα δεδοµένα αποθηκεύονται και
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτηµά σας ή για την επαφή και την τεχνική
διαχείριση από εµάς. Η νοµική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδοµένων, αποτελεί
νόµιµο συµφέρον µας ώστε να ανταποκριθούµε στο αίτηµά σας, το οποίο βρίσκει εφαρµογή στο άρθρο 6
παρ.1 του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR). Εάν η επικοινωνία αποσκοπεί
στην µεταξύ µας σύναψη σύµβασης, τότε η συµπληρωµατική νοµική βάση βρίσκει έρεισµα στο άρθρο 6
παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR). Τα δεδοµένα σας θα
διαγραφούν µετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας µας. Αυτό θα συµβεί εάν από τις περιστάσεις
µπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νοµικές αξιώσεις
αποθήκευσης των δεδοµένων αυτών.
5) Επεξεργασία δεδοµένων κατά το άνοιγµα λογαριασµού πελάτη
Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων
(GDPR), τα προσωπικά σας δεδοµένα θα συνεχίσουν να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία,
εάν µας τα παρέχετε για την εκτέλεση µιας σύµβασης ή για το άνοιγµα ενός λογαριασµού πελάτη. Ποια
δεδοµένα συλλέγονται µπορούν να φανούν από τις αντίστοιχες φόρµες εισόδου. Είναι δυνατό να διαγράψετε

τον λογαριασµό πελάτη ανά πάσα στιγµή. Αυτό µπορεί να γίνει µε την αποστολή ενός µηνύµατος στην
προαναφερθείσα διεύθυνση του ελεγκτή. Μετά την πλήρη επεξεργασία της σύµβασης, τα δεδοµένα σας θα
αποκλειστούν και θα διαγραφούν, εκτός εάν έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για περαιτέρω χρήση
των δεδοµένων σας, ή έχετε αποδεχτεί νοµικά την περαιτέρω δέσµευση και χρήση αυτών από τον ιστότοπό
µας.
Περαιτέρω, η ιστοσελίδα µας συλλέγει προσωπικά δεδοµένα α) όταν εγγράφεστε σε αυτή, β) όταν
εγγράφεστε στην φόρµα επικοινωνίας της, γ) όταν εγγράφεστε για την λήψη του ενηµερωτικού µας δελτίου
(newsletter), δ) όταν χρησιµοποιείτε την συνοµιλία on-line/message boards της ιστοσελίδας µας, ε) όταν
χρησιµοποιείτε/παραγγέλνετε τα προϊόντα ή/ και τις υπηρεσίες µας, στ) όταν επισκέπτεστε τις σελίδες της
ή/και εισέρχεστε στα προωθητικά / διαφηµιστικά προγράµµατά της, δ) όταν συµµετέχετε στους
διαγωνισµούς. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση
των ανωτέρω ενεργειών, τα οποία είναι δεδοµένα ταυτότητας, δεδοµένα επικοινωνίας µαζί σας ή/και
οικονοµικά σας δεδοµένα.
ΔΕΝ συλλέγουµε ειδικές κατηγορίες προσωπικών σας δεδοµένων, δηλαδή δεδοµένων “που αποκαλύπτουν τη
φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη
συµµετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς γενετικά δεδοµένα, βιοµετρικά δεδοµένα µε σκοπό την
αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδοµένα που αφορούν την υγεία ή δεδοµένα που αφορούν τη
σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισµό” (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ/GDPR) ή
δεδοµένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήµατα (άρθρο 10 ΓΚΠΔ/GDPR). Αν δεν µας επιτρέψετε
την συλλογή των προσωπικών σας δεδοµένων για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ, ίσως να µην
µπορέσουµε να σας παρέχουµε µε τον βέλτιστο τρόπο τις υπηρεσίες µας.
6) Διαφήµιση- marketing
Εφόσον µας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας και ανάλογα µε τα προσωπικά δεδοµένα που µας
παραχωρήσατε, δηµιουργούµε το προφίλ χρήσης σας, σύµφωνα µε τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και θα
σας αποστέλλουµε διαφηµιστικά µηνύµατα σχετιζόµενες µε τη δραστηριότητά µας (ή για τις δραστηριότητες
προσεκτικά επιλεγµένων τρίτων επιχειρήσεων) µέσω e-mail, SMS, Viber κ.ο.κ.. Νοµική βάση για την
επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α’ και στ’ ΓΚΠΔ/GDPR. Ανά πάσα στιγµή µπορείτε να σταµατήσετε
να δέχεστε ενηµερώσεις από εµάς, είτε χρησιµοποιώντας στο τέλος του µηνύµατος τον αντίστοιχο σύνδεσµο
διαγραφής, είτε επικοινωνώντας µε την εξυπηρέτηση πελατών στο τηλεφωνικό κέντρο, είτε µε αποστολή email στο www.aotrikala.gr.
7) Ενηµερωτικά δελτία
Εφόσον µας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας και ανάλογα µε τα προσωπικά δεδοµένα που µας
παραχωρήσατε, δηµιουργούµε το προφίλ χρήσης σας, σύµφωνα µε τα προσωπικά ενδιαφέροντά σας και θα
σας αποστέλλουµε ενηµερωτικά δελτία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (newsletters) τα οποία θα
παρέχουν ενηµέρωση για προϊόντα, προσφορές, διαγωνισµούς κλπ. Νοµική βάση για την επεξεργασία αυτή
είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ/GDPR. Ανά πάσα στιγµή µπορείτε να σταµατήσετε να δέχεστε ενηµερώσεις
από εµάς, είτε χρησιµοποιώντας στο τέλος του newsletter τον αντίστοιχο σύνδεσµο διαγραφής, είτε
επικοινωνώντας µε την εξυπηρέτηση πελατών στο τηλεφωνικό κέντρο, είτε µε αποστολή e-mail στο
pae@aotrikala.gr.
8) Συµµετοχή σε διαγωνισµούς
Έχετε τη δυνατότητα µέσω της ιστοσελίδας µας ή από το δελτίο νέων µας ή µέσω της σελίδας µας στα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης να συµµετάσχετε σε διαγωνισµούς. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που θα µας
χορηγήσετε στο πλαίσιο της συµµετοχής σε διαγωνισµό θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη
διεκπεραίωση του διαγωνισµού (π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, αποστολή δώρου) και θα τα
επεξεργαστούµε µόνο για το σκοπό αυτό εφόσον µας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας, την οποία µπορείτε
να ανά πάσα στιγµή µε ισχύ για το µέλλον, είτε επικοινωνώντας µε την εξυπηρέτηση πελατών στο
τηλεφωνικό κέντρο, είτε µε αποστολή
e-mail στο pae@aotrikala.gr. Η διαβίβαση σε τρίτους

πραγµατοποιείται µόνο αν αυτό απαιτείται για τη διεκπεραίωση του διαγωνισµού (π.χ. αποστολή του δώρου
µέσω συνεργαζόµενης µεταφορικής εταιρείας). Αποκλείεται κατά κανόνα η περαιτέρω διαβίβαση σε τρίτους.
Μετά το τέλος του διαγωνισµού και την ανακοίνωση των νικητών, τα δεδοµένα των νικητών φυλάσσονται
για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νοµίµων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων
αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση ελαττώµατος.
9) Επεξεργασία δεδοµένων ως προς τον χειρισµό πληρωµών και παραγγελιών
Για να επεξεργαστούµε την παραγγελία σας, συνεργαζόµαστε µε τους ακόλουθους πάροχους υπηρεσιών, οι
οποίοι µας υποστηρίζουν εν όλω ή εν µέρει στην εκτέλεση των συµβάσεων που έχουν συναφθεί. Ορισµένα
προσωπικά δεδοµένα µεταφέρονται στους πάροχους υπηρεσιών σύµφωνα µε τις ακόλουθες πληροφορίες.
Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται από εµάς θα διαβιβάζονται στην εταιρεία µεταφορών που
ανατέθηκε µε την παράδοση στο µέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παράδοση των αγαθών. Θα
µεταβιβάσουµε τα δεδοµένα πληρωµής σας, στο εξουσιοδοτηµένο πιστωτικό ίδρυµα στο πλαίσιο της
επεξεργασίας πληρωµών, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τον χειρισµό των πληρωµών. Εάν χρησιµοποιούµε
πάροχους υπηρεσιών πληρωµών, σας ενηµερώνουµε ρητά για τα παρακάτω. Η νοµική βάση για τη διαβίβαση
δεδοµένων βρίσκει έρεισµα στο άρθρο 6 παρ.1 περ. β του Γενικού Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών
Δεδοµένων (GDPR).
Διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων σε φορείς παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφοράς (speedex).
Διαβίβαση προσωπικών δεδοµένων σε φορείς παροχής υπηρεσιών (secupay).
10) Πληροφορίες πληρωµών
Η ιστοσελίδα µας δεν βλέπει τον αριθµό της πιστωτικής σας κάρτας, εφόσον επιλέξετε αυτόν τον τρόπο
πληρωµής, διατηρεί µόνο τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση της εκάστοτε συναλλαγής
µε τα παρακάτω συστήµατα. Το ηλεκτρονικό κατάστηµα της Εταιρείας δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες
Visa, Mastercard, American Express και Citibank. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωµής την πιστωτική
κάρτα η διαδικασία θα πραγµατοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια µέσου έµπιστου συνεργάτη µας –
τραπεζικού ιδρύµατος που παρέχει όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η εκκαθάριση
πιστωτικών καρτών πραγµατοποιείται µέσα απο δύο διαφορετικά τραπεζικά συστήµατα α) της Τράπεζας
Eurobank και β) του Αδειοδοτηµένου Ιδρύµατος Πληρωµών VivaPayments, µε τη µέθοδο redirect η οποία
σας εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια συναλλαγών. Ασφάλεια Η Eurobank ως πρωτοπόρος στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές και η VivaPayments, ως ίδρυµα πληρωµών αδειοδοτηµένο από την Τράπεζα της
Ελλάδος, παρέχει µοναδική αξιοπιστία και ασφάλεια. Όλα τα στάδια της διαδικασίας χρέωσης των καρτών
είναι πιστοποιηµένα κατά PCI-DSS, το παγκόσµια αναγνωρισµένο –αλλά και υποχρεωτικό πλέον- πρότυπο
πιστοποίησης ηλεκτρονικών συναλλαγών. Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Δεδοµένων. Για
την εξασφάλιση του απορρήτου της µεταφοράς των δεδοµένων των πιστωτικών καρτών των πελατών της, η
VivaPayments χρησιµοποιεί το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης EV SSL-128bit, σε συνεργασία µε την εταιρία
Thawte, η οποία ειδικεύεται σε θέµατα ασφαλείας συναλλαγών. Βάσει του συγκεκριµένου πρωτοκόλλου τα
απόρρητα δεδοµένα είναι αποθηκευµένα µόνο σε κρυπτογραφηµένη µορφή στα συστήµατα της, χωρίς
άµεση σύνδεση µε το διαδίκτυο και µεταφέρονται κρυπτογραφηµένα στις συνεργαζόµενες Τράπεζες.
Ελεγχόµενη Πρόσβαση Η πρόσβαση στα συστήµατα της Eurobank και VivaPayments ελέγχονται από
Firewalls, που απαγορεύουν την πρόσβαση σε συστήµατα και βάσεις δεδοµένων µε απόρρητα δεδοµένα. Για
τη µέγιστη προστασία των δεδοµένων και όπως επιβάλει το πρότυπο PCI-DSS, η Eurobank VivaPayments
χρησιµοποιεί τελευταίας τεχνολογίας συστήµατα εντοπισµού κακόβουλων επιθέσεων (IntrusionDetection και
Denial of Service Protection Systems). Σε επίπεδο φυσικής πρόσβασης, η VivaPayments φιλοξενεί το σύνολο
των υποδοµών της σε πιστοποιηµένο PCI-DSS datacenter της εταιρείας Rackspace (Level 1 Certified Services
Provider) στη Μ. Βρετανία, το οποίο εποπτεύεται ηλεκτρονικά 24x7 από την εταιρία ObrelaSecurityIndustries.
Όλα τα συστήµατα έχουν ακολουθήσει αυστηρή διαδικασία hardening, σύµφωνα πάντα µε όσα επιβάλλουν
τα πρότυπα PCI-DSS.
11) Web Analysis Services

Google Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Google Analytics, µια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC, 1600
Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Το Google Analytics χρησιµοποιεί τα
λεγόµενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειµένου που είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή σας, για να
βοηθήσουν τον ιστότοπο µας να αναλύσει τον τρόπο µε τον οποίο οι χρήστες τον χρησιµοποιούν. Οι
πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά µε τη χρήση αυτού του ιστότοπου
(συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης IP) µεταδίδονται γενικά σε έναν διακοµιστή της Google στις ΗΠΑ και
αποθηκεύονται εκεί.
Για λογαριασµό µας, η Google θα χρησιµοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του
ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά µε τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να µας παράσχει άλλες
υπηρεσίες σχετικά µε τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που µεταδίδεται από το
πρόγραµµα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται µε άλλα δεδοµένα της
Google.
Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθµίσεις στο πρόγραµµα
περιήγησής σας, όπως παραθέσαµε παραπάνω. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στην περίπτωση
αυτή, ενδέχεται να µην µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.
Μπορείτε να αρνηθείτε οριστικά τη Google να συλλέγει δεδοµένα που παράγονται από cookies σχετικά µε τη
χρήση του ιστότοπου (συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης IP) και να τα επεξεργάζεται. Μπορείτε να
κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το plugin του προγράµµατος περιήγησης που διατίθεται στον ακόλουθο
σύνδεσµο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της άνω υπηρεσίας µπορείτε να βρείτε εδώ:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
12) Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων
Έχουµε εφαρµόσει αποτελεσµατικά, τόσο κατά τη στιγµή του καθορισµού των µέσων επεξεργασίας όσο και
κατά τη στιγµή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, σχεδιασµένα για την εφαρµογή
αρχών προστασίας των δεδοµένων και την ενσωµάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία
κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώµατα σας. Επίσης,
έχουµε εφαρµόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να διασφαλίσουµε ότι, εξ ορισµού,
υφίστανται επεξεργασία µόνο τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε
σκοπό της επεξεργασίας. Διαθέτουµε ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών
δεδοµένων και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενηµερώσουµε άµεσα καθώς και την αρµόδια εποπτική αρχή.
13) Για πόσο καιρό διατηρούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα;

Οι υπολογιστές και τα προγράµµατα που χρησιµοποιεί η εταιρεία µας δηµιουργούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε
να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα
δεδοµένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία µόνο στον βαθµό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών
που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα είναι απολύτως
απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριµένων επιδιωκόµενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο
που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συµµόρφωση µε τις
προθεσµίες που επιτρέπονται από το νόµο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδοµένων, του
περιορισµού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων µας.
12) Δικαιώµατα του Υποκειµένου των Δεδοµένων
Ο εφαρµοστέος νόµος [Γενικός Κανονισµός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων (Κανονισµός
2016/679)] για την προστασία των δεδοµένων παρέχει εκτεταµένα δικαιώµατα στα υποκείµενα των

δεδοµένων (δικαιώµατα ενηµέρωσης και παρέµβασης) έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας όσον αφορά
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων, για τα οποία σας ενηµερώνουµε παρακάτω.
•

Δικαίωµα πρόσβασης σύµφωνα µε το άρθρο 15

•

Δικαίωµα διόρθωσης σύµφωνα µε το άρθρο 16

•

Δικαίωµα διαγραφής («δικαίωµα στη λήθη») σύµφωνα µε το άρθρο 17

•

Δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 18

•
Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά την διόρθωση ή τη διαγραφή δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα ή τον περιορισµό της επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 19
•

Δικαίωµα στην φορητότητα των δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 20

•

Δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 7 περ. 3

•

Δικαίωµα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 77

Εάν, µέσα στο πλαίσιο της σύµβασης, επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα, έχετε το δικαίωµα ανά
πάσα στιγµή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, η οποία θα έχει ισχύ για το µέλλον. Εάν ασκήσετε το
δικαίωµά σας να αντιταχθείτε, θα σταµατήσουµε την επεξεργασία των σχετικών δεδοµένων. Διατηρούµε
όµως το δικαίωµα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουµε επιτακτικούς λόγους που χρίζουν προστασίας οι
οποίοι υπερισχύουν των συµφερόντων σας, των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των ελευθεριών σας ή αν η
επεξεργασία χρησιµεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νοµικών αξιώσεων.

