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I. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων 

Ο αρμόδιος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς του 

Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

άλλων εθνικών νομοθεσιών για την προστασία δεδομένων των κρατών-μελών καθώς 

και άλλων κανονισμών προστασίας δεδομένων είναι η εταιρεία: 

IFCO Management GmbH 

Zugspitzstraße 7 

82049 Pullach 

Germany 

+49 89 744 91 0 

privacy@ifco.com 

www.ifco.com 

II. Όνομα και διεύθυνση του διορισμένου υπεύθυνου προστασίας δεδομένων 

Ο διορισμένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι η εταιρεία: 

DataCo GmbH 



 

 

 

Dachauer Str. 65 

80335 Munich 

Germany 

+49 89 7400 45840 

www.dataguard.de 

 

III. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 

1. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Γενικά, επεξεργαζόμαστε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών μας 

στο βαθμό που αυτό απαιτείται, για να τους προσφέρουμε έναν λειτουργικό ιστότοπο 

με περιεχόμενα και υπηρεσίες μας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

κανονικά πραγματοποιείται μόνο με τη συναίνεση του χρήστη. Οι εξαιρέσεις 

περιλαμβάνουν περιπτώσεις στις οποίες η προηγούμενη συναίνεση δεν μπορεί να 

αποκτηθεί από τεχνικής απόψεως και στις οποίες η επεξεργασία δεδομένων 

επιτρέπεται εκ του νόμου. 

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων 

Το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. α του ΓΚΠΔ χρησιμοποιείται ως νομική βάση για την 

απόκτηση της συναίνεσης των υποκειμένων δεδομένων για την επεξεργασία των 

δεδομένων τους. 

Αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούντα 

για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο δεδομένων είναι συμβαλλόμενο 

μέρος, το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. β του ΓΚΠΔ χρησιμοποιείται ως νομική βάση. 

Αυτό ισχύει επίσης για την διεκπεραίωση διαδικασιών που απαιτούνται για την 

εκτέλεση προσυμβατικών ενεργειών. 

Όταν είναι απαραίτητη η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να 

ικανοποιηθούν νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η εταιρεία μας, το άρθρο 6 

παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. γ του ΓΚΠΔ χρησιμοποιείται ως νομική βάση. 

Εάν ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου 

απαιτούν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 

1, στοιχ. δ του ΓΚΠΔ χρησιμοποιείται ως νομική βάση. 

Εάν η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των έννομων 

συμφερόντων της εταιρείας μας ή αυτών ενός τρίτου και τα θεμελιώδη δικαιώματα και 

ελευθερίες του υποκειμένου δεδομένων δεν υπερέχουν του συμφέροντος των 
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προηγούμενων, το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1. στοιχ. στ του ΓΚΠΔ χρησιμοποιείται ως νομική 

βάση της επεξεργασίας δεδομένων. 

3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου δεδομένων διαγράφονται ή 

περιορίζονται, μόλις επιτευχθεί ο σκοπός της αποθήκευσής τους. Ενδέχεται να 

προκύψουν επιπρόσθετα μέτρα αποθήκευσης, εάν αυτό έχει προβλεφθεί από τον 

Ευρωπαίο ή τον εθνικό νομοθέτη στο πλαίσιο των κανονισμών της Ε.Ε. ή άλλων 

εθνικών κανονισμών στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. 

Ο περιορισμός ή η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται επίσης όταν λήξει η 

περίοδος αποθήκευσης που προβλέπεται από τα προαναφερόμενα πρότυπα, εκτός και 

αν υφίσταται η ανάγκη να παραταθεί η αποθήκευση των δεδομένων για τους σκοπούς 

της σύναψης ή εκπλήρωσης της σχετικής σύμβασης. 

IV. Δικαιώματα του υποκειμένου δεδομένων  

Όταν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία, είστε κατά 

συνέπεια ένα υποκείμενο δεδομένων υπό την έννοια του ΓΚΠΔ και έχετε τα εξής 

δικαιώματα: 

1. Δικαίωμα για ενημέρωση 

Μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επιβεβαιώσει εάν 

τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτούς. 

Εάν πρόκειται για τέτοιου είδους επεξεργασία, μπορείτε να ζητήσετε τις ακόλουθες 

πληροφορίες από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων: 

1. Τον σκοπό για τον οποίο υπόκεινται σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα. 

2. Τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε 

επεξεργασία. 

3. Τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους 

κοινοποιήθηκαν ή ακόμα κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που αφορούν σε εσάς. 

4. Την προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων σας 

προσωπικού χαρακτήρα ή εάν δεν είναι διαθέσιμες συγκεκριμένες πληροφορίες, 

κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αποθήκευσης. 



 

 

 

5. Την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορούν σε εσάς, δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας 

από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή δικαιώματος να αντιταχθείτε σε 

τέτοιου είδους επεξεργασία. 

6. Την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε μια εποπτική αρχή. 

7. Όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των δεδομένων εάν τα 

προσωπικά δεδομένα δε συλλέγονται από το υποκείμενο δεδομένων. 

8. Την ύπαρξη αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ υπό την έννοια του άρθρου 22 

παρ. 1 και παρ. 4 του ΓΚΠΔ και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμενο σύστημα επεξεργασίας 

δεδομένων και τον σκοπό καθώς και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα αυτής της 

επεξεργασίας στο υποκείμενο δεδομένων. 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά σας 

δεδομένα θα διαβιβαστούν σε μια τρίτη χώρα ή σε έναν διεθνή οργανισμό. Στο πλαίσιο 

αυτό, μπορείτε να ζητήσετε τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του 

ΓΚΠΔ σε σχέση με τη μεταφορά. 

2. Δικαίωμα διόρθωσης 

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης και/ή συμπλήρωσης του υπεύθυνου επεξεργασίας 

δεδομένων εάν τα προσωπικά σας δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι 

εσφαλμένα ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να διορθώσει τα 

δεδομένα χωρίς καθυστέρηση. 

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας 

δεδομένων υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

o Εάν αμφισβητείτε την ορθότητα των προσωπικών σας δεδομένων για μια 

χρονική περίοδο, αυτό επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να 

πιστοποιήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. 

o Η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αρνείστε τη διαγραφή των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και αντί αυτού απαιτείτε τον περιορισμό της χρήσης 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

o Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ή ο εκπρόσωπός του δεν χρειάζεται 

πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας αλλά εσείς 

τα χρειάζεστε για να επιβεβαιώσετε, ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές 

απαιτήσεις, ή 

o Εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του 

ΓΚΠΔ και δεν είναι ακόμα βέβαιο το εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου 

επεξεργασίας δεδομένων υπερέχουν των δικών σας λόγων. 



 

 

 

Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχει 

περιοριστεί, αυτά τα δεδομένα μπορούν - με εξαίρεση της αποθήκευσης δεδομένων – 

να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τους σκοπούς της διεκδίκησης, 

άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ή της προστασίας των δικαιωμάτων ενός 

άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, 

συμφέροντος της Ε.Ε. ή ενός κράτους μέλους. 

Εάν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με τις προαναφερόμενες συνθήκες, θα 

ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων πριν αρθεί ο περιορισμός. 

4. Δικαίωμα διαγραφής 

α) Υποχρέωση για διαγραφή 

Εάν ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να διαγράψει τα προσωπικά 

σας δεδομένα με άμεση ισχύ, αυτός υποχρεούται να το κάνει αυτό άμεσα, δεδομένου 

ότι ισχύει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι πλέον 

απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή υπέστησαν 

επεξεργασία. 

2. Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας με την οποία η επεξεργασία επιτρέπεται 

σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. α ή άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α του 

ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων. 

3. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του ΓΚΠΔ αντιτίθεστε στην επεξεργασία των 

δεδομένων, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων είναι δικαιολογημένη 

λόγω έννομου συμφέροντος, ή αντιτίθεστε σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του 

ΓΚΠΔ. 

4. Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία. 

5. Η ενέργεια της διαγραφής των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα θα 

προβάλλει μια νομική υποχρέωση στο πλαίσιο της νομοθεσίας της Ε.Ε. ή του 

κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.  

6. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της 

κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 

του ΓΚΠΔ. 

β) Πληροφορίες σε τρίτους 

Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δημοσιοποίησε τα δεδομένα σας 

προσωπικού χαρακτήρα και πρέπει να διαγράψει τα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 



 

 

 

17 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, θα λάβει κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών 

μέτρων, για να ενημερώσει τους εκτελούντες την επεξεργασία, οι οποίοι 

επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, ότι πραγματοποιήθηκε αίτημα για να 

διαγραφούν όλοι οι σύνδεσμοι σε τέτοια προσωπικά δεδομένα ή αντίγραφα των 

προσωπικών δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και τα έξοδα 

εφαρμογής για να εκτελεστεί η διαδικασία. 

γ) Εξαιρέσεις 

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται εάν είναι απαραίτητη η επεξεργασία 

1. για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου και της ενημέρωσης, 

2. για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης που απαιτείται από τη νομοθεσία 

της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεδομένων ή ο εκπρόσωπός του, ή για την εκπλήρωση μιας εργασίας δημόσιου 

συμφέροντος ή στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον 

εκπρόσωπο, 

3. για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο πεδίο της δημόσιας υγείας σύμφωνα με 

το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. η και θ και με το άρθρο 9 παρ. 3 του ΓΚΠΔ. 

4. για σκοπούς αρχειοθέτησης του δημοσίου συμφέροντος, σκοπούς 

επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το 

άρθρο 89 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, στο βαθμό που η αναφερόμενη στην 

υποπαράγραφο (α) νομοθεσία πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να επηρεάσει 

σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας, ή  

5. για να επιβάλει, ασκήσει ή υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις. 

5. Δικαίωμα για ενημέρωση 

Εάν έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας μέσω 

του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, αυτός υποχρεούται να ενημερώσει όλους 

τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα, σχετικά 

με τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, εκτός 

και αν αυτό αποδειχθεί ότι είναι αδύνατο ή προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.  

Επιφυλάσσεστε του δικαιώματος να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων 

σας από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. 

6. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που δίνονται 

στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σε μια δομημένη, τυποποιημένη και 



 

 

 

µηχαναγνώσιµη μορφή. Επιπλέον έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε αυτά τα δεδομένα 

σε άλλο άτομο χωρίς να σας εμποδίσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων στον 

οποίο είχατε δώσει αρχικά τα δεδομένα, δεδομένου ότι 

1. 1. η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, 

στοιχ. α του ΓΚΠΔ ή με το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση 

σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. β του ΓΚΠΔ και 

2. η επεξεργασία πραγματοποιείται από αυτοματοποιημένα μέσα. 

Κατά την άσκηση αυτού του δικαιώματος, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποστηρίξετε 

ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με εσάς μεταφέρονται 

άμεσα από ένα άτομο σε άλλο στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά δυνατό. Οι ελευθερίες 

και τα δικαιώματα άλλων ατόμων δε θίγονται. 

Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασίας για το δημόσιο 

συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο 

επεξεργασίας δεδομένων. 

7. Δικαίωμα εναντίωσης 

Με επιφύλαξη της κατάστασής σας, έχετε οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να 

αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δικαιωμάτων σας προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. ε ή στ του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και για τη 

δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.  

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δε θα επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που αφορούν σε εσάς, εκτός και αν μπορεί να επιδείξει πειστικούς, 

νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερέχουν των συμφερόντων σας, των 

δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή η επεξεργασία γίνεται για τον σκοπό της επιβολής, 

άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων. 

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με εσάς υπόκεινται σε 

επεξεργασία για άμεσους σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε 

οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε 

ότι αφορά τέτοιου είδους διαφήμιση. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ στο 

βαθμό που αυτό σχετίζεται με μαζικές διαφημιστικές ταχυδρομικές αποστολές. 

Εάν αντιτάσσεστε στην επεξεργασία για άμεσους σκοπούς μάρκετινγκ, τα δεδομένα σας 

προσωπικού χαρακτήρα δε θα υπόκεινται πλέον σε επεξεργασία για αυτούς τους 

σκοπούς. 



 

 

 

Ανεξαρτήτως από την Οδηγία 2002/58/ΕΚ, έχετε την επιλογή, στο πλαίσιο της χρήσης 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, να ασκήσετε το δικαίωμά σας να 

αντιταχθείτε στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες που χρησιμοποιούν τεχνικές 

προδιαγραφές. 

8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συναίνεσης προστασίας δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση 

της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που εκτελέστηκε βάσει 

της συναίνεσης μέχρι την ανάκληση. 

9. Αυτοματοποιημένη απόφαση σε μια κατά περίπτωση βάση, συμπεριλαμβανομένης 

της δημιουργίας προφίλ 

Έχετε δικαίωμα να μη συμμορφωθείτε με απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε 

αυτοματοποιημένη επεξεργασία - συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ - η 

οποία θα έχει νομική ισχύ ή θα σας επηρεάσει με παρόμοιο τρόπο. Αυτό δεν ισχύει εάν 

η απόφαση 

1. απαιτείται για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και στον 

υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων,  

2. επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους στην οποία 

υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, και όπου αυτή η νομοθεσία 

περιλαμβάνει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των 

ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας ή  

3. με τη ρητή σας συναίνεση. 

Αυτές οι αποφάσεις όμως, δεν πρέπει να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, εκτός και αν 

ισχύει το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α ή ζ του ΓΚΠΔ και έχουν ληφθεί εύλογα μέτρα για την 

προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών καθώς και των έννομων συμφερόντων 

σας. 

Αναφορικά με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο (1) και (3), ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας δεδομένων λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να στηρίξει τα δικαιώματα και 

τις ελευθερίες σας καθώς και τα έννομα συμφέροντά σας, συμπεριλαμβανομένου του 

δικαιώματος να ζητήσετε τη συνδρομή του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή του 

εκπροσώπου του, για να εκφράσετε την άποψή σας σχετικά με το θέμα, και να 

αμφισβητήσετε την απόφαση. 

10. Δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή 



 

 

 

Με επιφύλαξη κάθε άλλης διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, έχετε το δικαίωμα να 

προσφύγετε σε μια εποπτική αρχή στο κράτος μέλος της κατοικίας σας, του τόπου 

εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν πιστεύετε ότι η 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει 

τον ΓΚΠΔ.  

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η προσφυγή θα ενημερώσει τον 

προσφεύγοντα σχετικά με την κατάσταση και τα αποτελέσματα της προσφυγής 

συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 

78 του ΓΚΠΔ. 

V. Διάθεση ιστοτόπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Κάθε φορά που πραγματοποιείται πρόσβαση στον ιστότοπό μας, το σύστημά μας, 

συλλέγει αυτόματα δεδομένα και σχετικές πληροφορίες από το υπολογιστικό σύστημα 

της συσκευής κλήσης. 

Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα: 

o Τύπος και έκδοση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης 

o Το λειτουργικό σύστημα του χρήστη 

o Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του χρήστη 

o Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης 

o Ιστοσελίδες από τις οποίες το σύστημα του χρήστη απόκτησε πρόσβαση στον 

ιστότοπό μας 

o Ιστοσελίδες στις οποίες πραγματοποιήθηκε πρόσβαση από το σύστημα του 

χρήστη μέσω του ιστοτόπου μας 

Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται επίσης στα αρχεία καταγραφής του συστήματός 

μας. Δεν περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP του χρήστη ή άλλα δεδομένα που 

καθιστούν δυνατή την εκχώρηση των δεδομένων σε χρήστη Τα δεδομένα δεν 

αποθηκεύονται με τα λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη. 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Η αποθήκευση σε αρχεία καταγραφής πραγματοποιείται για να διασφαλίσει τη 

λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για τη 

βελτιστοποίηση του ιστοτόπου και για τη διασφάλιση της ασφάλειας των 

πληροφοριακών μας συστημάτων. Δεν πραγματοποιείται ανάλυση των δεδομένων για 

σκοπούς μάρκετινγκ. 



 

 

 

Για τους προαναφερόμενους σκοπούς, το έννομο συμφέρον μας έγκειται στην 

επεξεργασία δεδομένων σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. στ του 

ΓΚΠΔ. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων 

Νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1, 

εδ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον αναγκαία για το σκοπό της 

συλλογής τους. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται όταν επιτευχθεί η συλλογή δεδομένων για 

την παροχή του ιστοτόπου. 

5. Εναντίωση και διαγραφή 

Η συλλογή δεδομένων για την παροχή του ιστοτόπου καθώς και η αποθήκευση 

δεδομένων σε αρχεία καταγραφής είναι σημαντική για τη λειτουργία του ιστοτόπου. 

Για αυτό το λόγο ο χρήστης δε μπορεί να αντιταχθεί στις  

προαναφερόμενες διαδικασίες. 

VI. Χρήση cookies 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, τα οποία 

αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου ή στο υπολογιστικό σύστημα 

του χρήστη. Εάν ο χρήστης επιλέξει έναν ιστότοπο, τότε μπορεί να αποθηκευτεί ένα 

cookie στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη. Αυτά τα cookies περιλαμβάνουν μια 

συμβολοσειρά που επιτρέπει να ταυτοποιηθεί ως μοναδικό το πρόγραμμα περιήγησης 

όταν ανοίξετε και πάλι τον ιστότοπο.  

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς τον χρήστη. 

Μερικά στοιχεία του ιστοτόπου μας απαιτούν την ταυτοποίηση του προγράμματος 

περιήγησης που καλεί ακόμα και μετά από διακοπή σελίδας.  

Τα ακόλουθα δεδομένα αποθηκεύονται και διαβιβάζονται στα cookies: 

1. Ρυθμίσεις γλώσσας 

2. Πληροφορίες σύνδεσης 



 

 

 

Χρησιμοποιούμε επίσης στον ιστότοπό μας cookies, τα οποία μας προσφέρουν τη 

δυνατότητα να αναλύσουμε τη συμπεριφορά πλοήγησης των χρηστών μας. 

Ως αποτέλεσμα, διαβιβάζονται τα εξής δεδομένα: 

1. Χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου 

2. Επιλογή χώρας 

Στα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται κατά αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα 

να χρησιμοποιηθούν ως ψευδώνυμα με τεχνικά μέτρα. Για αυτό το λόγο δεν είναι 

πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων στο χρήστη που επισκέπτεται τον 

ιστότοπο. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με τα λοιπά δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα του χρήστη. 

Όταν αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπό μας, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά με τη 

χρήση των cookies για σκοπούς ανάλυσης και αποκτάται η συναίνεσή του για την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το 

πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται επίσης αναφορά στην παρούσα πολιτική 

προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Ο σκοπός για τη χρήση τεχνικών cookies είναι η απλοποίηση της χρήσης ιστοτόπων 

για τους χρήστες. Μερικές λειτουργίες του ιστοτόπου μας δεν είναι δυνατό να 

προσφέρονται χωρίς τη χρήση cookies. Αυτά απαιτούν να αναγνωρίζεται το 

πρόγραμμα περιήγησης ακόμα και μετά από αλλαγή σελίδας. 

Χρειαζόμαστε cookies για τις εξής εφαρμογές: 

1. Εφαρμογή ρυθμίσεων γλώσσας 

2. Επιλογή χώρας 

Τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται από τεχνικά cookies δε χρησιμοποιούνται για τη 

δημιουργία προφίλ χρήστη.  

Η ανάλυση των cookies χρησιμοποιείται για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας του 

ιστοτόπου μας και των περιεχομένων του. Μέσω των cookies ανάλυσης, μαθαίνουμε 

πως χρησιμοποιείται ο ιστότοπος και έτσι μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς την 

προσφορά μας. 

Cookies, τα οποία δεν είναι αναγκαία από τεχνικής απόψεως, χρησιμοποιούνται για 

την στατιστική ανάλυση του ιστοτόπου και για σκοπούς μάρκετινγκ. 



 

 

 

Σε αυτή την περίπτωση, τα έννομα συμφέροντά μας έγκεινται στην επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. στ 

του ΓΚΠΔ. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 

χρησιμοποιούν τεχνικά cookies είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. 

Εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, η νομική βάση για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ανάλυσης είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 

(1) στοιχ. α του ΓΚΠΔ. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης και δυνατότητα εναντίωσης και διαγραφής 

Τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη και διαβιβάζονται στον ιστότοπό 

μας από τον χρήστη. Επομένως, εσείς ως χρήστης έχετε πλήρη έλεγχο της χρήσης των 

cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη διαβίβαση των cookies 

αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Τα cookies 

που έχουν ήδη αποθηκευτεί μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό 

μπορεί να γίνει επίσης αυτόματα. Εάν τα cookies είναι απενεργοποιημένα για τον 

ιστότοπό μας, είναι πιθανό να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήρη βαθμό όλες 

οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας.  

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης Safari σε έκδοση 12.1 ή μεγαλύτερη, τα 

cookies διαγράφονται αυτόματα μετά από επτά ημέρες. Αυτό εφαρμόζεται επίσης, για 

να εξαιρέσετε cookies που χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν την χρήση 

μηχανισμών ανίχνευσης. 

VII. Ενημερωτικό δελτίο 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Μπορείτε να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας, για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας 

δελτίο δωρεάν. Όταν εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο, τα δεδομένα από τη 

μάσκα εισόδου διαβιβάζονται σε εμάς. 

1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

2. Επώνυμο 

3. Όνομα 

4. Χώρα 



 

 

 

Δε διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτους που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων για 

την αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Η συλλογή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη χρησιμοποιείται για 

τους σκοπούς παράδοσης του ενημερωτικού δελτίου στον παραλήπτη. 

Η συλλογή επιπρόσθετων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως μέρους της 

διαδικασίας εγγραφής εξυπηρετεί το σκοπό αποφυγής κατάχρησης των υπηρεσιών ή 

της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων, που παρέχονται από τον χρήστη μετά 

την εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο, είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. (1) στοιχ. α του 

ΓΚΠΔ εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συναίνεσή του. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον αναγκαία για την επίτευξη του 

σκοπού για τον οποίον συλλέχθηκαν. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

χρήστη θα αποθηκεύεται συνεπώς για το χρονικό διάστημα που η συνδρομή του 

ενημερωτικού δελτίου παραμένει ενεργή. 

Τα λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία 

εγγραφής γενικά διαγράφονται μετά από μία χρονική περίοδο επτά ημερών. 

5. Εναντίωση και διαγραφή 

Η συνδρομή για το ενημερωτικό δελτίο μπορεί να ακυρωθεί από το υποκείμενο 

δεδομένων οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Για το σκοπό αυτό κάθε ενημερωτικό δελτίο 

περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο εξαίρεσης. 

Μέσω αυτού είναι επίσης δυνατό να αναστείλετε τη συναίνεση για την αποθήκευση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. 

VIII. Επικοινωνία μέσω e-mail 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 



 

 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που παρέχεται στον ιστότοπό μας. Σε αυτή την περίπτωση 

αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη που διαβιβάζονται 

με την ηλεκτρονική επιστολή.  

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συζήτησης. 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, αυτό επίσης αποτελεί το 

απαραίτητο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των δεδομένων.  

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων 

Εάν ο χρήστης έδωσε τη συγκατάθεσή του, η νομική βάση για την επεξεργασία των 

δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. (1) στοιχ. α του ΓΚΠΔ. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που διαβιβάζονται κατά την αποστολή 

ηλεκτρονικής επιστολής είναι το άρθρο 6 παρ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Εάν ο σκοπός της 

επικοινωνίας με e-mail είναι η σύναψη σύμβασης, η επιπρόσθετη νομική βάση για την 

επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1, στοιχ. β του ΓΚΠΔ. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον αναγκαία για την επίτευξη του 

σκοπού για τον οποίον συλλέχθηκαν. Για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, η περίπτωση αυτή ισχύει όταν έχει λήξει 

η αντίστοιχη συζήτηση με τον χρήστη. Η συζήτηση τελειώνει όταν μπορούμε να 

συμπεράνουμε από τις περιστάσεις ότι το εν λόγω θέμα επιλύθηκε οριστικά.  

Τα επιπρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν κατά τη 

διαδικασία αποστολής διαγράφονται μετά από μία περίοδο επτά ημερών το αργότερο. 

5. Εναντίωση και διαγραφή 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την συναίνεση στην επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εάν ο χρήστης 

επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, ο χρήστης μπορεί να εναντιωθεί 

στην αποθήκευση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η συνέχιση της συζήτησης. 



 

 

 

Ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση privacy@ifco.com 

Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται 

κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας διαγράφονται. 

IX. Φόρμα επικοινωνίας 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Στον ιστότοπό μας υπάρχει διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας, η οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονική επαφή. Εάν ένας χρήστης χρησιμοποιήσει αυτή τη 

δυνατότητα, τα δεδομένα που εισάγονται στη μάσκα εισόδου διαβιβάζονται σε εμάς 

και αποθηκεύονται. 

Κατά την αποστολή του μηνύματος αποθηκεύονται επίσης τα εξής δεδομένα: 

1. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

2. Επώνυμο 

3. Όνομα 

4. Τηλέφωνο / αριθμός κινητού τηλεφώνου 

5. Ημερομηνία και ώρα επικοινωνίας 

6. Εταιρεία 

7. Θέμα 

8. Μήνυμα 

Ως μέρος της διαδικασίας αποστολής, η συναίνεσή σας αποκτάται για την επεξεργασία 

των δεδομένων σας και γίνεται αναφορά στην παρούσα πολιτική προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που παρέχεται. Σε αυτή την περίπτωση αποθηκεύονται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη που διαβιβάζονται με την ηλεκτρονική επιστολή.  

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της επικοινωνίας.  

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη μάσκα εισόδου μας 

εξυπηρετεί αποκλειστικά για το σκοπό της καθιέρωσης επαφής. Εάν επικοινωνήσετε 

μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, αυτό επίσης αποτελεί το απαραίτητο έννομο 

συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων.  



 

 

 

Τα λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη 

διαδικασία αποστολής χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν την κατάχρηση της 

φόρμας επικοινωνίας και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριακών 

συστημάτων της εταιρείας μας. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. α 

του ΓΚΠΔ εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συναίνεσή του. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων που διαβιβάζονται κατά την αποστολή 

ηλεκτρονικής επιστολής είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Εάν ο 

σκοπός της επικοινωνίας με e-mail είναι η σύναψη σύμβασης, η επιπρόσθετη νομική 

βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 πρόταση 1 στοιχ. β του ΓΚΠΔ. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα δεδομένα διαγράφονται μόλις δεν είναι πλέον αναγκαία για την επίτευξη του 

σκοπού για τον οποίον συλλέχθηκαν. Για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τη 

μάσκα εισόδου της φόρμας επικοινωνίας και για αυτά που αποστέλλονται μέσω 

ηλεκτρονικής επιστολής, η περίπτωση αυτή ισχύει όταν έχει λήξει η αντίστοιχη 

συζήτηση με τον χρήστη. Η συζήτηση τελειώνει όταν μπορούμε να συμπεράνουμε από 

τις περιστάσεις ότι τα θέματα υπό συζήτηση διευκρινίστηκαν οριστικά.  

Τα επιπρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν κατά τη 

διαδικασία αποστολής διαγράφονται μετά από μία περίοδο επτά ημερών το αργότερο. 

5. Εναντίωση και διαγραφή 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναστείλει την συναίνεση στην επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εάν ο χρήστης 

επικοινωνήσει μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, ο χρήστης μπορεί να εναντιωθεί 

στην αποθήκευση των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η συνέχιση της συζήτησης. 

Ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση privacy@ifco.com 

Σε αυτή την περίπτωση, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται 

κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας διαγράφονται. 

X. Αίτηση μέσω e-mail και φόρμας αίτησης 



 

 

 

1. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Υπάρχει μια φόρμα αίτησης στον ιστότοπό μας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

ηλεκτρονικές αιτήσεις. Εάν ένας αιτούντας χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, τα 

δεδομένα που εισάγονται στη μάσκα εισόδου διαβιβάζονται σε εμάς και 

αποθηκεύονται. Τα δεδομένα είναι: 

1. Όνομα 

2. Επώνυμο 

3. Τηλέφωνο / αριθμός κινητού τηλεφώνου 

4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

5. Βιογραφικό σημείωμα 

6. Πιστοποιητικά 

7. Θέση 

Η συναίνεσή σας αποκτάται για την επεξεργασία των δεδομένων σας, ως μέρος της 

διαδικασίας αποστολής και γίνεται αναφορά στην παρούσα πολιτική προστασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε την αίτησή σας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Σε αυτή την περίπτωση, συλλέγουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και 

τις πληροφορίες που μας παρέχετε στην ηλεκτρονική σας επιστολή. 

Μετά την αποστολή της αίτησής σας, λαμβάνετε επιβεβαίωση λήψης των εγγράφων 

της αίτησής σας από εμάς, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής.  

Τα δεδομένα σας δεν προωθούνται σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για την επεξεργασία της αίτησής σας. 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη φόρμα αίτησης μας 

εξυπηρετεί μόνο τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας 

μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, αυτό επίσης αποτελεί το απαραίτητο έννομο συμφέρον 

για την επεξεργασία των δεδομένων. 

Τα λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τη 

διαδικασία αποστολής χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν την κατάχρηση της 

φόρμας αίτησης και για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων 

της εταιρείας μας. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων 



 

 

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η εκκίνηση της συμβατικής 

σχέσης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων, άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, 

στοιχ. β εναλ. 1 του ΓΚΠΔ και άρθρο 26 παρ. 1, εδ. 1 του γερμ. νόμου BDSG. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης, τα δεδομένα 

αποθηκεύονται έως και έξι μήνες. Τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά από έξι μήνες 

το αργότερο. Σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης τα δεδομένα αποθηκεύονται εντός 

του πλαισίου των εφαρμοζόμενων διατάξεων.  

Τα επιπρόσθετα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν κατά τη 

διαδικασία αποστολής διαγράφονται μετά από μία περίοδο επτά ημερών το αργότερο. 

5. Εναντίωση και διαγραφή 

Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εάν ο αιτών επικοινωνήσει μαζί 

μας μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, αυτός μπορεί να εναντιωθεί στην αποθήκευση των 

δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σε αυτή την 

περίπτωση, η αίτησή σας δε λαμβάνεται πλέον υπόψη. 

Σε περίπτωση επικοινωνίας με το τμήμα προσωπικού.  

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύονται κατά τη διαδικασία 

υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης διαγράφονται σε αυτή την περίπτωση. 

XI. Εταιρική παρουσία στο διαδίκτυο 

Χρήση εταιρικής παρουσίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Instagram: 

Instagram, τμήμα της Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, 

Dublin 2 Ireland 

 

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας παρέχουμε πληροφορίες και προσφέρουμε στους 

χρήστες του Instagram τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν εκτελέσετε μια ενέργεια στον 

εταιρικό μας ιστότοπο στο Instagram (π.χ. σχόλια, συνδρομές, μου αρέσει κλπ.), μπορεί 

να δημοσιοποιείτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. σαφές όνομα ή φωτογραφία 

σας από το προφίλ χρήστη). Ωστόσο, καθώς γενικά ή σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε 

επιρροή στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το 



 

 

 

Instagram, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε δεσμευτικές δηλώσεις αναφορικά με τον 

σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

Η εταιρική μας παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείται μόνο για 

την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούμε την εταιρική παρουσία για: 

Παρουσίαση της εταιρείας, στελέχωση, Β2Β 

Δημοσιοποιήσεις σχετικά με την παρουσία της εταιρείας μπορεί να περιέχουν τα εξής: 

1. Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα 

2. Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες 

3. Επικοινωνία με τον πελάτη 

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να δημοσιεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω 

δραστηριοτήτων. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1. στοιχ. στ 

του ΓΚΠΔ. 

Τα δεδομένα που δημιουργούνται στην εταιρική παρουσία δεν αποθηκεύονται στα 

δικά μας συστήματα. 

Το Instagram έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό διασφαλίζει τη δέσμευση του Instagram να 

συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού νόμου περί 

προστασίας δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον 

ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=

Active 

 

Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας 

προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την εταιρική μας 

παρουσία στο Instagram και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των 

δεδομένων, όπως αναφέρεται στο σημείο IV. της παρούσας πολιτικής προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε ένα άτυπο e-mail στη 

διεύθυνση privacy@ifco.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το Instagram και τις 

αντίστοιχες δυνατότητες εναντίωσης, κάντε κλικ εδώ: 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
https://help.instagram.com/519522125107875


 

 

 

Pinterest: 

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας παρέχουμε πληροφορίες και προσφέρουμε στους 

χρήστες του Pinterest τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν εκτελέσετε μια ενέργεια στον 

εταιρικό μας ιστότοπο στο Pinterest (π.χ. σχόλια, συνδρομές, μου αρέσει κλπ.), μπορεί 

να δημοσιοποιείτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. σαφές όνομα ή φωτογραφία 

σας από το προφίλ χρήστη). Ωστόσο, καθώς γενικά ή σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε 

επιρροή στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το 

Pinterest, εμείς ως εταιρεία από κοινού υπεύθυνη για [όνομα του πελάτη] - εταιρική 

παρουσία, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε δεσμευτικές δηλώσεις αναφορικά με τον 

σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

Η εταιρική μας παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείται μόνο για 

την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούμε την εταιρική παρουσία για: 

Παρουσίαση της εταιρείας, στελέχωση, Β2Β 

Δημοσιοποιήσεις σχετικά με την παρουσία της εταιρείας μπορεί να περιέχουν τα εξής: 

1. Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα 

2. Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες 

3. Επικοινωνία με τον πελάτη 

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να δημοσιεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω 

δραστηριοτήτων. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1. στοιχ. στ 

του ΓΚΠΔ. 

Τα δεδομένα που δημιουργούνται στην εταιρική παρουσία δεν αποθηκεύονται στα 

δικά μας συστήματα. 

Το Pinterest έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό διασφαλίζει τη δέσμευση του Pinterest να συμμορφώνεται 

με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού νόμου περί προστασίας 

δεδομένων. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=

Active 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active


 

 

 

 

Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας 

προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την εταιρική μας 

παρουσία στο Pinterest και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των 

δεδομένων, όπως αναφέρεται στο σημείο IV. της παρούσας πολιτικής προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε ένα άτυπο e-mail στη 

διεύθυνση privacy@ifco.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το Pinterest και τις 

αντίστοιχες δυνατότητες εναντίωσης κάντε κλικ εδώ: 

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy 

Twitter: 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland 

 

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας παρέχουμε πληροφορίες και προσφέρουμε στους 

χρήστες του Twitter τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν εκτελέσετε μια ενέργεια στον 

εταιρικό μας ιστότοπο στο Twitter (π.χ. σχόλια, συνδρομές, μου αρέσει κλπ.), μπορεί να 

δημοσιοποιείτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. σαφές όνομα ή φωτογραφία 

σας από το προφίλ χρήστη). Ωστόσο, καθώς γενικά ή σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε 

επιρροή στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το Twitter, 

εμείς ως εταιρεία από κοινού υπεύθυνη για [όνομα του πελάτη] - εταιρική παρουσία, 

δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε δεσμευτικές δηλώσεις αναφορικά με τον σκοπό και το 

εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

Η εταιρική μας παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείται μόνο για 

την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούμε την εταιρική παρουσία για: 

Παρουσίαση της εταιρείας, στελέχωση, Β2Β 

Δημοσιοποιήσεις σχετικά με την παρουσία της εταιρείας μπορεί να περιέχουν τα εξής: 

1. Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα 

2. Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες 

3. Επικοινωνία με τον πελάτη 

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να δημοσιεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω 

δραστηριοτήτων. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1. στοιχ. στ 

του ΓΚΠΔ. 

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy


 

 

 

Τα δεδομένα που δημιουργούνται στην εταιρική παρουσία δεν αποθηκεύονται στα 

δικά μας συστήματα. 

Το Twitter έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό διασφαλίζει ότι το Twitter δεσμεύεται να συμμορφώνεται 

με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού νόμου περί προστασίας 

δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=

Active 

 

Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας 

προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την εταιρική μας 

παρουσία στο Twitter και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των 

δεδομένων, όπως αναφέρεται στο σημείο IV. της παρούσας πολιτικής προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε ένα άτυπο e-mail στη 

διεύθυνση privacy@ifco.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το Twitter και τις 

αντίστοιχες δυνατότητες εναντίωσης κάντε κλικ εδώ: 

Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

YouTube: 

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States 

 

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας παρέχουμε πληροφορίες και προσφέρουμε στους 

χρήστες του YouTube τη δυνατότητα επικοινωνίας. Εάν εκτελέσετε μια ενέργεια στον 

εταιρικό μας ιστότοπο στο YouTube (π.χ. σχόλια, συνδρομές, μου αρέσει κλπ.), μπορεί 

να δημοσιοποιείτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. σαφές όνομα ή φωτογραφία 

σας από το προφίλ χρήστη). Ωστόσο, καθώς γενικά ή σε μεγάλο βαθμό δεν έχουμε 

επιρροή στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το 

YouTube, εμείς ως εταιρεία από κοινού υπεύθυνη για [όνομα του πελάτη] - εταιρική 

παρουσία, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε δεσμευτικές δηλώσεις αναφορικά με τον 

σκοπό και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

Η εταιρική μας παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείται μόνο για 

την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών με (δυνητικούς) πελάτες. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιούμε την εταιρική παρουσία για: 

Παρουσίαση της εταιρείας, στελέχωση, Β2Β 

Δημοσιοποιήσεις σχετικά με την παρουσία της εταιρείας μπορεί να περιέχουν τα εξής: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
https://twitter.com/de/privacy


 

 

 

1. Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα 

2. Πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες 

3. Επικοινωνία με τον πελάτη 

Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να δημοσιεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω 

δραστηριοτήτων. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1. στοιχ. στ 

του ΓΚΠΔ. 

Τα δεδομένα που δημιουργούνται στην εταιρική παρουσία δεν αποθηκεύονται στα 

δικά μας συστήματα. 

Το YouTube έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό διασφαλίζει ότι το YouTube δεσμεύεται να συμμορφώνεται 

με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού νόμου περί προστασίας 

δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Ac

tive 

 

Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας 

προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την εταιρική μας 

παρουσία στο YouTube και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των 

δεδομένων, όπως αναφέρεται στο σημείο IV. της παρούσας πολιτικής προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε ένα άτυπο e-mail στη 

διεύθυνση privacy@ifco.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το YouTube και τις 

αντίστοιχες δυνατότητες εναντίωσης κάντε κλικ εδώ: 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en 

XII. Χρήση εταιρικής παρουσίας σε δίκτυα με επαγγελματικό προσανατολισμό  

1. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Χρησιμοποιούμε την εταιρική παρουσία σε δίκτυα με επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Διατηρούμε εταιρική παρουσία στα ακόλουθα δίκτυα με επαγγελματικό 

προσανατολισμό: 

LinkedIn: 

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en


 

 

 

XING: 

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany 

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας παρέχουμε πληροφορίες και προσφέρουμε στους 

χρήστες τη δυνατότητα επικοινωνίας. 

Η εταιρική παρουσία χρησιμοποιείται για αιτήσεις θέσεων 

εργασίας,πληροφορίες/δημόσιες σχέσεις και ενεργή στελέχωση.  

Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας 

προσωπικού χαρακτήρα από τις εταιρείες που είναι από κοινού υπεύθυνες για την 

εταιρική παρουσία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική 

προστασίας προσωπικών δεδομένων των παρακάτω: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

Εάν εκτελέσετε μια ενέργεια στον εταιρικό μας ιστότοπο (π.χ. σχόλια, συνδρομές, μου 

αρέσει κλπ.), μπορεί να δημοσιοποιείτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. σαφές 

όνομα ή φωτογραφία σας από το προφίλ χρήστη). 

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας σχετικά με τη χρήση της 

εταιρικής μας παρουσίας στο διαδίκτυο είναι το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. στ του 

ΓΚΠΔ. 

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Η εταιρική μας παρουσία στο διαδίκτυο χρησιμοποιείται για να ενημερώνουμε τους 

χρήστες για τις υπηρεσίες μας. Κάθε χρήστης είναι ελεύθερος να δημοσιεύει δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα μέσω δραστηριοτήτων. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


 

 

 

Αποθηκεύουμε τις δραστηριότητές σας και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

δημοσιοποιούνται μέσω της εταιρικής μας παρουσίας στο διαδίκτυο μέχρι να 

ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας. Επιπλέον συμμορφωνόμαστε με τις συμβατικές 

περιόδους διατήρησης των δεδομένων. 

5. Εναντίωση και διαγραφή 

Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας 

προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την εταιρική μας 

παρουσία στο διαδίκτυο και να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των 

δεδομένων όπως αναφέρεται στο σημείο IV. της παρούσας πολιτικής προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Παρακαλούμε να μας στείλετε μια άτυπη ηλεκτρονική 

επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται σε αυτή την πολιτική προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. 

Το LinkedIn έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Το LinkedIn δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και 

τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού νόμου περί προστασίας δεδομένων. Μπορείτε να 

βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=A

ctive 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εναντίωσης 

και διαγραφής εδώ: 

LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

XING: 

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung 

XIII. Φιλοξενία ιστοσελίδας 

Ο ιστότοπος φιλοξενείται σε διακομιστές ενός παρόχου υπηρεσιών κατόπιν δικής μας 

ανάθεσης. 

Ο πάροχος υπηρεσιών μας είναι η εταιρεία: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung


 

 

 

Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Germany 

Οι διακομιστές συλλέγουν αυτόματα και αποθηκεύουν πληροφορίες σε επονομαζόμενα 

αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησης που 

χρησιμοποιείτε τα μεταδίδει αυτόματα όταν επισκεφτείτε τον ιστότοπο. Οι 

αποθηκευμένες πληροφορίες είναι: 

1. Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης 

2. Λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται 

3. URL παραπομπής 

4. Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης 

5. Ώρα και ημερομηνία του αιτήματος διακομιστή 

6. Διεύθυνση IP της συσκευής του χρήστη 

Τα δεδομένα αυτά δε συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων. Τα δεδομένα 

συλλέγονται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Ο φορέας εκμετάλλευσης 

του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην από τεχνικής απόψεως χωρίς σφάλματα 

παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστοτόπου του - για αυτό το λόγο τα αρχεία 

καταγραφής του διακομιστή πρέπει να καταγράφονται. 

Ο διακομιστής του ιστοτόπου βρίσκεται γεωγραφικά στη Γερμανία. 

XIV. Γεωγραφική στόχευση 

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τον 

χρήστη (π.χ. τον ταχυδρομικό κωδικό που χρησιμοποιείται για εγγραφή ή παραγγελία), 

για να προσεγγίσουμε τοπικές ομάδες στόχους (επονομαζόμενη «γεωγραφική 

στόχευση»). 

Η προσέγγιση τοπικών ομάδων στόχων χρησιμοποιείται για παράδειγμα, για να 

προβάλλει αυτόματα τοπικές προσφορές ή διαφημίσεις, οι οποίες είναι συχνά πιο 

σχετικές για τους χρήστες. Η νομική βάση για τη χρήση της διεύθυνσης IP και τυχόν 

άλλων πληροφοριών που παρέχονται από το χρήστη (π.χ. ταχυδρομικός κώδικας) είναι 

το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ, βάσει του έννομου συμφέροντός μας να 

διασφαλίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια μια προσέγγιση ομάδας στόχου και έτσι να 

παράσχει προσφορές και διαφημίσεις με μεγαλύτερη σχετικότητα για τους χρήστες μας. 

Μέρος της διεύθυνσης IP και των επιπρόσθετων πληροφοριών που παρέχονται από 

τον χρήστη (π.χ. ταχυδρομικός κώδικας) απλά υπόκεινται σε επεξεργασία και δεν 

αποθηκεύονται χωριστά. 



 

 

 

Μπορείτε να εμποδίσετε τη γεωγραφική στόχευση, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα 

VPN ή διακομιστή μεσολάβησης που εμποδίζει τον εντοπισμό ακριβείας. Επιπρόσθετα, 

ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε επίσης να 

απενεργοποιήσετε τον εντοπισμό τοποθεσίας στις αντίστοιχες ρυθμίσεις του 

προγράμματος περιήγησης (στο βαθμό που αυτό υποστηρίζεται από το εκάστοτε 

πρόγραμμα περιήγησης). 

Χρησιμοποιούμε γεωγραφική στόχευση στον ιστότοπό μας για τους εξής σκοπούς: 

1. Προσέγγιση πελατών 

Απαιτείται εγγραφή του χρήστη για την παροχή συγκεκριμένου περιεχομένου και 

υπηρεσιών στον ιστότοπό μας. 

Αυτό ισχύει για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής, εάν η 

εγγραφή ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε στον ιστότοπό μας.  

XV. Δίκτυα διανομής περιεχομένου 

CloudFlare 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε λειτουργίες από το δίκτυο διανομής περιεχομένου 

CloudFlare της εταιρείας CloudFlare Germany GmbH, Rosental 7, 80331 Munich, Germany 

(εφεξής καλούμενη CloudFlare). Ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου (CDN) είναι ένα 

δίκτυο διακομιστών που διανέμονται περιφερειακά και συνδέονται μέσω διαδικτύου 

για να παρέχουν περιεχόμενο, ειδικά μεγάλα αρχεία πολυμέσων όπως είναι τα βίντεο. 

Το CloudFlare προσφέρει βελτιστοποίηση δικτύου και υπηρεσίες ασφαλείας που 

χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τους χρόνους φόρτωσης του ιστοτόπου μας και 

να τον προστατεύσουμε από κατάχρηση. Όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο 

θα συνδέεστε με τους διακομιστές της CloudFlare, π.χ. για να ανακτήσετε περιεχόμενο. 

Αυτό επιτρέπει να αποθηκεύονται και να αξιολογούνται τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα σε αρχεία καταγραφής διακομιστή και ειδικότερα η δραστηριότητα του 

χρήστη (π.χ. ποιες σελίδες επισκέφτηκε) και πληροφορίες της συσκευής και του 

προγράμματος περιήγησης (π.χ. διεύθυνση IP και λειτουργικό σύστημα). Τα δεδομένα 

μπορεί να μεταφέρονται σε διακομιστές Cloudflare στις ΗΠΑ. Το Cloudflare υπόκειται 

στη συμφωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και έχει πιστοποιηθεί. Το Cloudflare δεσμεύεται να 

συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού νόμου περί 

προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο 



 

 

 

σύνδεσμο:\nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status

=Active\n Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και την αποθήκευση 

δεδομένων από την CloudFlare μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.cloudflare.com/de-

de/privacypolicy/ 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Η χρήση των χαρακτηριστικών της CloudFlare εξυπηρετεί την παράδοση και 

επιτάχυνση ηλεκτρονικών αιτήσεων και ηλεκτρονικού περιεχομένου. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων 

Τα δεδομένα συλλέγονται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Ο φορέας 

εκμετάλλευσης του ιστοτόπου έχει έννομο συμφέρον στην από τεχνικής απόψεως 

χωρίς σφάλματα παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστοτόπου του - για αυτό το 

λόγο τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή πρέπει να καταγράφονται. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα προσωπικά σας στοιχεία διατηρούνται για όσο χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι 

σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων ή όπως απαιτείται εκ του νόμου. 

5. Εναντίωση και διαγραφή 

Πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες εναντίωσης και διαγραφής αναφορικά με το 

CloudFlare μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.cloudflare.com/de-

de/privacypolicy/ 

XVI. Χρήση plugin 

Χρησιμοποιούμε plugin για διάφορους σκοπούς. Τα plugin που χρησιμοποιούνται 

παρατίθενται παρακάτω: 

Χρήση του Google Analytics 

 

1. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

 

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

τη Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. (εφεξής 

καλούμενη Google). Το Google Analytics εξετάζει, μεταξύ άλλων, την προέλευση των 

nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active/nFurther
nhttps://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active/nFurther
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/
https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/


 

 

 

επισκεπτών, τη διάρκεια παραμονής τους στις μεμονομένες ιστοσελίδες και τη χρήση 

μηχανών αναζήτησης, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη παρακολούθηση της επιτυχίας 

διαφημιστικών εκστρατειών. Η Google τοποθετεί cookies στον υπολογιστή σας. Αυτό 

επιτρέπει να αποθηκεύονται και να αξιολογούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

και ειδικότερα η δραστηριότητα του χρήστη (συγκεκριμένα ποιες ιστοσελίδες 

επισκέφτηκε και σε ποια στοιχεία έκανε κλικ), πληροφορίες συσκευής και 

προγράμματος περιήγησης (συγκεκριμένα η διεύθυνση IP και το λειτουργικό σύστημα), 

δεδομένα σχετικά με τις προβαλλόμενες διαφημίσεις (συγκεκριμένα ποιες διαφημίσεις 

έχουν προβληθεί και εάν ο χρήστης κλίκαρε σε αυτές) καθώς επίσης δεδομένα για 

διαφημιστικούς συνεργάτες (συγκεκριμένα ψευδώνυμα χρηστών). Οι πληροφορίες που 

δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου 

διαβιβάζονται και αποθηκεύονται από τη Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Ωστόσο, αν η ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP είναι ενεργοποιημένη σε 

αυτή τη διαδικτυακή παρουσία, η Google θα κόψει προηγουμένως τη διεύθυνση IP σας 

στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της 

Συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

διαβιβάζεται ολόκληρη η διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και 

κόβεται εκεί. 

Η Google έχει υπογράψει και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας προστασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνοντας αυτό, η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα 

πρότυπα και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού νόμου περί προστασίας δεδομένων. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Η ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP είναι ενεργή σε αυτή την διαδικτυακή παρουσία. 

Για λογαριασμό του φορέα εκμετάλλευσης αυτής της διαδικτυακής παρουσίας, η 

Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της 

διαδικτυακής παρουσίας από εσάς, για τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τις 

δραστηριότητες της διαδικτυακής παρουσίας και για να παρέχει στον φορέα 

εκμετάλλευσης της διαδικτυακής παρουσίας περισσότερες υπηρεσίες που σχετίζονται 

με τη χρήση της διαδικτυακής παρουσίας και του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που 

διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δε 

συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από τη Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των 

cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όμως 

σημειώστε ότι εάν το κάνετε αυτό ενδέχεται να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες 

τις λειτουργίες του διαδικτυακού μας τόπου.\Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 

συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων από τη Google θα βρείτε εδώ: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


 

 

 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

 

Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι να 

απευθυνθούμε εξειδικευμένα σε μια ομάδα στόχο, η οποία έχει ήδη εκφράσει 

ενδιαφέρον αρχικά με επίσκεψη του ιστοτόπου. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η 

συναίνεση που έχει δώσει ο χρήστης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. α του 

ΓΚΠΔ. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται για όσο χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι 

σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων ή όπως απαιτείται εκ του νόμου. Τα διαφημιστικά δεδομένα σε αρχεία 

καταγραφής του διακομιστή ανωνυμοποιούνται από τις δηλώσεις της ίδιας της Google 

που διαγράφει μέρος της διεύθυνσης IP και πληροφορίες cookies μετά από 9 και 18 

μήνες αντίστοιχα. 

5. Δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης και διαγραφή  

 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στο πλαίσιο του νόμου 

προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης 

δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που εκτελείται βάσει της συναίνεσης 

έως την ανάκληση. 

Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων από τη Google αποτρέποντας την αποθήκευση στον υπολογιστή σας των 

cookies τρίτων, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απαγόρευσης της ιχνηλάτησης «Do 

Not Track» ενός βοηθητικού προγράμματος περιήγησης, απενεργοποιώντας την 

εκτέλεση κωδικού σεναρίου στο πρόγραμμα περιήγησης ή εγκαθιστώντας ένα 

πρόγραμμα αποκλεισμού σεναρίου όπως το NoScript (https://noscript.net/) ή το 

Ghostery (https://www.ghostery.com) στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης 

να αποφύγετε τον εντοπισμό των δεδομένων που δημιουργούνται από τα cookies σας 

και τη χρήση των ηλεκτρονικών σας δεδομένων παρακολούθησης 

(συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) από τη Google και να αποτρέψετε την 

επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google με λήψη και εγκατάσταση του 

διαθέσιμου plug-in του προγράμματος περιήγησης στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


 

 

 

Με τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των 

προσωπικών σας δεδομένων από τη Google: 

https://adssettings.google.de\Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες 

εναντίωσης και διαγραφής κατά της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

Χρήση του Google Tag Manager 

 

1. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

 

Χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) 

της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA και του 

αντιπροσώπου της στην Ε.Ε. Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 

E5W5, Dublin, Ireland (εφεξής καλούμενη Google). Με το Google Tag Manager, μπορείτε 

να διαχειριστείτε, να συνδυάσετε και να ενσωματώσετε ετικέτες της Google και 

υπηρεσιών τρίτων σε μια διαδικτυακή παρουσία. Οι ετικέτες είναι μικρά 

κωδικοποιημένα στοιχεία σε μια διαδικτυακή παρουσία που χρησιμοποιούνται μεταξύ 

άλλων για να μετρήσουν τον αριθμό επισκεπτών και τη συμπεριφορά τους, για να 

αποτυπώσουν τον αντίκτυπο της διαδικτυακής διαφήμισης και των διαύλων 

κοινωνικής δικτύωσης, για να χρησιμοποιήσουν εργαλεία μεταπώλησης και στόχευσης 

και για να δοκιμάσουν και να βελτιστοποιήσουν διαδικτυακή παρουσία. Όταν ένας 

χρήστης επισκέπτεται μια διαδικτυακή παρουσία, η τρέχουσα ρύθμιση ετικέτας 

αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Αυτό περιλαμβάνει δηλώσεις 

για τις οποίες πρόκειται να ενεργοποιηθούν ετικέτες. Το Google Tag Manager 

ενεργοποιεί άλλες ετικέτες που μπορεί και οι ίδιες να συλλέγουν δεδομένα. Θα βρείτε 

πληροφορίες σχετικά με αυτό στις παραγράφους σχετικά με τη χρήση των αντίστοιχων 

υπηρεσιών στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. Το Google Tag Manager δεν 

έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και τα δεδομένα μπορούν να μεταφέρονται σε 

διακομιστές της Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google έχει υπογράψει και 

πιστοποιήσει συμφωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνοντας αυτό, η Google 

δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού 

νόμου περί προστασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Tag Manager, επισκεφτείτε τη 

διεύθυνση https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html και δείτε την πολιτική 

προστασίας προσωπικών δεδομένων της 

Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

https://adssettings.google.de/Further
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
https://policies.google.com/privacy?hl=en


 

 

 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

 

Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έγκειται στη 

διαχείριση καθώς και στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των υπηρεσιών τρίτων. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η 

συναίνεση που έχει δώσει ο χρήστης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. α του 

ΓΚΠΔ. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται για όσο χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι 

σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων ή όπως απαιτείται εκ του νόμου. Τα διαφημιστικά δεδομένα σε αρχεία 

καταγραφής του διακομιστή ανωνυμοποιούνται από τις δηλώσεις της ίδιας της Google 

που διαγράφει μέρος της διεύθυνσης IP και πληροφορίες cookies μετά από 9 και 18 

μήνες αντίστοιχα. 

5. Δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης και διαγραφή  

 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στο πλαίσιο του νόμου 

προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης 

δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που εκτελείται βάσει της συναίνεσης 

έως την ανάκληση. 

Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων από τη Google αποτρέποντας την αποθήκευση στον υπολογιστή σας των 

cookies τρίτων, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απαγόρευσης της ιχνηλάτησης «Do 

Not Track» ενός υποστηρικτικού προγράμματος περιήγησης, απενεργοποιώντας την 

εκτέλεση κωδικού σεναρίου στο πρόγραμμα περιήγησης ή εγκαθιστώντας ένα 

πρόγραμμα αποκλεισμού σεναρίου όπως το NoScript (https://noscript.net/) ή το 

Ghostery (https://www.ghostery.com) στο πρόγραμμα περιήγησής σας. τη διεύθυνση IP 

σας) στο Google και να αποτρέψετε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη 

Google με λήψη και εγκατάσταση το διαθέσιμο plug-in του προγράμματος περιήγησης 

στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Με τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των 

προσωπικών σας δεδομένων από τη Google: 

https://adssettings.google.de\Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://adssettings.google.de/Further


 

 

 

εναντίωσης και διαγραφής κατά της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

Χρήση του Google AdWords 

 

1. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

 

Χρησιμοποιούμε το Google AdWords της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA και του αντιπροσώπου της στην Ε.Ε. Google Ireland Ltd., 

Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (εφεξής καλούμενη Google). Με 

αυτή την υπηρεσία τοποθετούμε διαφημίσεις. Η Google τοποθετεί cookies στον 

υπολογιστή σας. Αυτό επιτρέπει να αποθηκεύονται και να αξιολογούνται τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα η δραστηριότητα του χρήστη (συγκεκριμένα 

ποιες ιστοσελίδες επισκέφτηκε και σε ποια στοιχεία έκανε κλικ), πληροφορίες συσκευής 

και προγράμματος περιήγησης (συγκεκριμένα διεύθυνση IP και λειτουργικό σύστημα), 

δεδομένα σχετικά με τις προβαλλόμενες διαφημίσεις (συγκεκριμένα ποιες διαφημίσεις 

έχουν προβληθεί και εάν ο χρήστης κλίκαρε σε αυτές) καθώς επίσης δεδομένα από 

διαφημιστικούς συνεργάτες (συγκεκριμένα ψευδώνυμα χρηστών). Η Google έχει 

υπογράψει και πιστοποιήσει συμφωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάνοντας 

αυτό, η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς 

του ευρωπαϊκού νόμου περί προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από τη 

Google μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

 

Εμείς λαμβάνουμε μόνο γνώση του συνολικού αριθμού χρηστών που αποκρίθηκαν στη 

διαφήμισή μας. Δε μοιραζόμαστε καμία πληροφορία που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας. Η χρήση δεν πραγματοποιείται για την 

ιχνηλασιμότητα. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η 

συναίνεση που έχει δώσει ο χρήστης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. α του 

ΓΚΠΔ. 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de


 

 

 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται για όσο χρειάζεται, ώστε να εκπληρωθούν 

οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων ή όπως απαιτείται εκ του νόμου π.χ. για φορολογικούς και λογιστικούς 

σκοπούς. 

5. Δυνατότητα ανάκλησης της συναίνεσης και διαγραφή  

 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας στο πλαίσιο του νόμου 

προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης 

δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που εκτελείται βάσει της συναίνεσης 

έως την ανάκληση. 

Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού 

χαρακτήρα από τη Google εμποδίζοντας την αποθήκευση cookies τρίτων στον 

υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απαγόρευσης της ιχνηλάτησης «Do 

Not Track» ενός βοηθητικού προγράμματος περιήγησης, με απενεργοποίηση της 

εκτέλεσης ενός κωδικού σεναρίου στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή με χρήση ενός 

προγράμματος αποκλεισμού σεναρίου όπως ένα browser browser browser.B. 

Εγκαταστήστε το NoScript (https://noscript.net/) ή το Ghostery 

(https://www.ghostery.com) στο πρόγραμμα περιήγησής σας. 

Με τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των 

προσωπικών σας δεδομένων από τη Google: 

https://adssettings.google.de 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εναντίωσης και διαγραφής 

κατά της Google μπορείτε να βρείτε στη 

διεύθυνση:\https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en 

Χρήση του Google Maps 

 

1. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

 

Χρησιμοποιούμε τη διαδικτυακή υπηρεσία χαρτών Google Maps της Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA και του αντιπροσώπου της στην 

Ε.Ε. Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (εφεξής 

καλούμενη Google). Χρησιμοποιούμε το plugin του Google Maps για να προβάλλουμε 

γεωγραφικά δεδομένα και να τα ενσωματώσουμε στη διαδικτυακή μας παρουσία. 

Μέσω της χρήσης του Google Maps στη διαδικτυακή μας παρουσία, πληροφορίες 

σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας παρουσίας, τη διεύθυνση IP σας και 

διευθύνσεις που καταχωρούνται με τη λειτουργία δρομολογίου διαβιβάζονται σε έναν 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gln=EN&hl=en


 

 

 

διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google έχει υπογράψει και 

πιστοποιήσει συμφωνία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτό η Google δεσμεύεται 

να συμμορφώνεται με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού νόμου περί 

προστασίας δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από τη 

Google μπορείτε να βρείτε εδώ: 

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

 

Η χρήση του plug-in του Google Maps εξυπηρετεί τη βελτίωση του φιλικού προς το 

χρήστη περιβάλλοντος και την όμορφη παρουσίαση της διαδικτυακής μας παρουσίας. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. 

Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων που 

αναφέρονται στο σημείο 2. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται για όσο χρειάζεται, ώστε να εκπληρωθούν 

οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων ή όπως απαιτείται εκ του νόμου. 

5. Δυνατότητα εναντίωσης και διαγραφής 

 

Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού 

χαρακτήρα από τη Google εμποδίζοντας την αποθήκευση cookies τρίτων στον 

υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απαγόρευσης της ιχνηλάτησης «Do 

Not Track» ενός βοηθητικού προγράμματος περιήγησης, απενεργοποιώντας την 

εκτέλεση ενός κωδικού σεναρίου στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή με χρήση ενός 

προγράμματος αποκλεισμού σεναρίου όπως το NoScript (https://noscript.net/) ή το 

Ghostery (https://www.ghostery.com) στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εγκαταστήστε το 

NoScript (https://noscript.net/) ή το Ghostery (https://www.ghostery.com) στο 

πρόγραμμα περιήγησής σας. 

Με τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/


 

 

 

προσωπικών σας δεδομένων από τη Google: 

https://adssettings.google.de 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εναντίωσης και διαγραφής 

κατά της Google μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

Χρήση του Google Webfonts 

 

1. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

 

Χρησιμοποιούμε το Google Webfonts της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, USA και του αντιπροσώπου της στην Ε.Ε. Google Ireland Ltd., 

Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (εφεξής καλούμενη Google). Οι 

γραμματοσειρές διαδικτύου διαβιβάζονται στην κρυφή μνήμη του προγράμματος 

περιήγησης όταν επιλέγετε αυτό τον ιστότοπο για να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει 

στην οπτικά βελτιωμένη προβολή διάφορων πληροφοριών. Εάν το πρόγραμμα 

περιήγησης δεν υποστηρίζει το Google Web Fonts ή δεν επιτρέπει την πρόσβαση, τότε 

το κείμενο προβάλλεται σε τυχαία γραμματοσειρά. Όταν πραγματοποιείται πρόσβαση 

στον ιστότοπο, δεν αποθηκεύονται cookies για τον επισκέπτη της διαδικτυακής 

παρουσίας. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε σχέση με την προβολή του ιστοτόπου 

αποστέλλονται σε τομείς επιμέρους πόρων 

όπως https://fonts.googleapis.com ή https://fonts.gstatic.com. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσετε και να αναλύσετε προσωπικά δεδομένα και 

συγκεκριμένα τη δραστηριότητα χρήστη (ειδικότερα ποιους ιστότοπους έχει επισκεφτεί 

και σε ποια στοιχεία έχει κλικάρει) και πληροφορίες συσκευής και προγράμματος 

περιήγησης (ειδικότερα διεύθυνση IP και λειτουργικό σύστημα). 

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων σε διακομιστές της Google 

στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google έχει υπογράψει και πιστοποιήσει συμφωνία 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτό η Google δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα 

πρότυπα και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού νόμου περί προστασίας δεδομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active 

Τα δεδομένα δε συνδέονται με τυχόν δεδομένα που μπορεί να συλλεχθούν ή να 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με την παράλληλη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών 

της Google όπως το Gmail. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από 

τη Google επισκεφτείτε τη διεύθυνση: 

https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en 

https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en
https://fonts.googleapis.com/
https://fonts.gstatic.com/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en


 

 

 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

 

Η χρήση του Google Webfonts χρησιμοποιείται για την όμορφη παρουσίαση των 

κειμένων μας. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης δεν υποστηρίζει αυτό το χαρακτηριστικό, 

θα χρησιμοποιείται μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά από τον υπολογιστή σας για 

προβολή. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το άρθρο 

6 παρ. 1, στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας έγκειται στους σκοπούς της 

επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στο σημείο 2. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται για όσο χρειάζεται, ώστε να εκπληρωθούν 

οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων ή όπως απαιτείται εκ του νόμου π.χ. για φορολογικούς και λογιστικούς 

σκοπούς. 

5. Δυνατότητα εναντίωσης και διαγραφής 

 

Μπορείτε να εμποδίσετε τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού 

χαρακτήρα από τη Google εμποδίζοντας την αποθήκευση cookies τρίτων στον 

υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απαγόρευσης της ιχνηλάτησης «Do 

Not Track» ενός βοηθητικού προγράμματος περιήγησης, απενεργοποιώντας την 

εκτέλεση ενός κωδικού σεναρίου στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή με χρήση ενός 

προγράμματος αποκλεισμού σεναρίου όπως το NoScript (https://noscript.net/) ή το 

Ghostery (https://www.ghostery.com) στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εγκαταστήστε το 

NoScript (https://noscript.net/) ή το Ghostery (https://www.ghostery.com) στο 

πρόγραμμα περιήγησής σας. 

Με τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση των 

προσωπικών σας δεδομένων από τη Google: 

https://adssettings.google.de 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες εναντίωσης και διαγραφής 

κατά της Google μπορείτε να βρείτε στη 

διεύθυνση:https://policies.google.com/privacy?gl 

=EN&hl=en 

XVII. Ενσωμάτωση plugin μέσω εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών 

https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://adssettings.google.de/
https://policies.google.com/privacy?gl


 

 

 

1. Περιγραφή και σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Ενσωματώνουμε συγκεκριμένα plugin στον ιστότοπό μας μέσω εξωτερικών παρόχων 

υπηρεσιών με τη μορφή δικτύων διανομής περιεχομένου. Όταν αποκτάτε πρόσβαση 

στον ιστότοπό μας, δημιουργείται μια σύνδεση στους διακομιστές των παρόχων που 

χρησιμοποιούνται από εμάς για να ανακτούμε περιεχόμενα και να τα αποθηκεύουμε 

στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του χρήστη. Αυτό επιτρέπει να 

αποθηκεύονται και να αξιολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχεία 

καταγραφής διακομιστή, ειδικότερα πληροφορίες της συσκευής και του προγράμματος 

περιήγησης (π.χ. διεύθυνση IP και λειτουργικό σύστημα). Χρησιμοποιούμε τις εξής 

υπηρεσίες: 

Pardot Marketing Automation System ("Pardot MAS") 

1. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Χρησιμοποιούμε λειτουργίες από το εργαλείο αυτοματισμών μάρκετινγκ και 

δημιουργίας ενδείξεων για B2B, Pardot MAS της Pardot LLC, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 

300, 30326, Atlanta, Georgia, United States (εφεξής καλούμενη Pardot) και της 

Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636, Munich, Germany (εφεξής 

καλούμενη Salesforce). 

Το Pardot μας προσφέρει τη δυνατότητα να απευθύνουμε ιστοσελίδες προορισμού, 

φόρμες εγγραφής και καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ομάδα στόχο με 

ακρίβεια και να παρέχουμε προσωποποιημένο περιεχόμενο. Επιπλέον, η Pardot 

καταγράφει τη διαδρομή των κλικ σας στον ιστότοπο και δημιουργεί ένα ψευδώνυμο 

προφίλ χρήστη. Για αυτό τον σκοπό χρησιμοποιούνται cookies ώστε να αναγνωρίζεται 

το πρόγραμμα περιήγησης.  

Το Pardot MAS επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:  

- Πληροφορίες συσκευής 

- Πληροφορίες σχετικά με αρχεία καταγραφής, δεδομένα χρήστη 

- Διεύθυνση IP 

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε διακομιστές της Salesforce στις ΗΠΑ. Η Salesforce έχει 

υπογράψει και πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων 

Πολιτειών. Αυτό σημαίνει ότι η Salesforce δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τα 

πρότυπα και τους κανονισμούς του ευρωπαϊκού νόμου περί προστασίας δεδομένων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active


 

 

 

Η Salesforce έχει υιοθετήσει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) για να καταστεί 

δυνατή η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ε.Ε. και τον ΕΟΧ σε 

τοποθεσίες της Salesforce εκτός της Ε.Ε. και του ΕΟΧ. Μπορείτε να βρείτε τους 

δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες της Salesforce στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=99119

5317279-06&locale=en&indexation=true  

ή μπορείτε να τους λάβετε με άτυπη ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση 

support@Salesforce.com. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργάζεται η Salesforce τα 

δεδομένα κάντε κλικ εδώ: 

https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

2. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων 

Η χρήση του Pardot MAS μας βοηθά να αυτοματοποιήσουμε τη χρήση του μάρκετινγκ 

B2B, να εντοπίσουμε πιο αποτελεσματικά πελάτες και να βελτιστοποιήσουμε ενδείξεις. 

3. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών 

είναι βασικά η συναίνεση του χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1, εδ. 1, στοιχ. α του 

ΓΚΠΔ. 

4. Διάρκεια αποθήκευσης 

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται, για να εκπληρωθούν 

οι σκοποί που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών 

δεδομένων ή όπως απαιτείται εκ του νόμου π.χ. για φορολογικούς και λογιστικούς 

σκοπούς. 

5. Δυνατότητα ανάκλησης και διαγραφής 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για την προστασία δεδομένων 

οποιαδήποτε στιγμή. Με την ανάκληση της συναίνεσης δεν επηρεάζεται η νομιμότητα 

της επεξεργασίας που εκτελείται βάσει της συναίνεσης σας έως την ανάκληση. 

Μπορείτε να αποτρέψετε τη Salesforce από το να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα 

προσωπικά σας στοιχεία εμποδίζοντας να αποθηκευτούν τα cookies τρίτων στον 

υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα απαγόρευσης ιχνηλάτησης «Do Not 

Track» ενός βοηθητικού προγράμματος περιήγησης, απενεργοποιώντας την εκτέλεση 

κωδικού σεναρίου στο πρόγραμμα περιήγησης ή εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα 

αποκλεισμού σεναρίου όπως το NoScript (https://noscript.net/) ή το Ghostery 

(https://www.ghostery.com) στο πρόγραμμα περιήγησής σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως μπορείτε να αμφισβητήσετε και να 

επιλύσετε θέματα με τη Salesforce, βλ.: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=991195317279-06&locale=en&indexation=true
mailto:support@Salesforce.com
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
https://noscript.net/
https://www.ghostery.com/
https://www.salesforce.com/de/company/privacy/
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END 


