ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η AP Generalis Law Firm (εφεξής «η Εταιρεία , «εμείς» ή «εμάς»), η οποία
εδρεύει στο Δήμο Αθηνών, επί της οδού Χρήστου Λαδά 1, ΤΚ: 10561
δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους όρους χρήσης μας, την
Πολιτική για τα Cookies και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε
αυτή) καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις
προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε από
εσάς κατά την πλοήγησή και χρήση της ιστοσελίδας υπό
www.generalislaw.com (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία πραγματοποιείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, όπως ισχύει. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα
αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα
προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.
Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι
αποδέχεσθε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και της Πολιτική για τα Cookies,
και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των
προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου
και την Πολιτική για τα Cookies. Η επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, όπως περιγράφεται στην Παρούσα Πολιτική, βασίζεται στην
συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της
Ιστοσελίδας μας.
Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών
δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας (DPO) ορίζεται ο διαχειριστής της
εταιρείας Δημήτριος Γκενεράλης του Αθανασίου (Χρ. Λαδά 1 Αθήνα-10561).

Α. Η Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας ορίζει τα εξής:
Να ενημερώνουμε τους πελάτες μας για τα ακόλουθα:
•

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
βασιζόμενοι στην μεταξύ μας σχέση πελάτη, μέσω της χρήσης της
ηλεκτρονικής μας σελίδας

•

Από πού λαμβάνουμε τα δεδομένα

•

Τι κάνουμε με αυτά τα δεδομένα

•

Πώς αποθηκεύουμε τα δεδομένα

•

Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα

•

Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας

•

Πώς συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία
σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με εσάς και
μας επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε, όπως το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας
σας και οι πληροφορίες που σχετίζονται με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα
μας.
Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς όταν χρησιμοποιείτε
τον ισότοπο μας, όταν συμμετέχετε σε έρευνα και όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες: (α)
πληροφορίες που οι ίδιοι μας παρέχετε· (β) πληροφορίες που συλλέγουμε με
αυτοματοποιημένες μεθόδους· και (γ) πληροφορίες που συλλέγουμε από
λοιπές πηγές.
Ενδέχεται να συνδυάζουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με πληροφορίες
που συλλέγονται με αυτοματοποιημένες μεθόδους και με πληροφορίες που
λαμβάνουμε από λοιπές πηγές.

1.1

Συλλέγουμε πληροφορίες που μας παρέχετε, ως ακολούθως:

•

Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει τις εξής κατηγορίες προσωπικών

δεδομένων: (ενδεικτική απαρίθμηση)
•

Όνομα, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου,
στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή άλλων μέσων πληρωμής

•

Περαιτέρω πληροφορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα, την
εθνικότητα, την ημερομηνία γέννησης,

•

•

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, μεταξύ των
οποίων για τις υπηρεσίες μας που προτιμάτε ή για τις ώρες που
προτιμάτε να μας επισκέπτεστε ή για την συχνότητα που χρησιμοποιείτε
την ιστοσελίδα
Λοιπές προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε κατά
την αλληλεπίδρασή ή/και επικοινωνίας σας μαζί μας, καθώς και
επικοινωνίες που ανταλλάσσετε μαζί μας ή κατευθύνετε σε εμάς μέσω
επιστολών, email, κλήσεων και κοινωνικών δικτύων
1.2.

Συλλέγουμε πληροφορίες με αυτοματοποιημένες μεθόδους

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες τεχνολογίες για τη
συλλογή

πληροφοριών

από

τη

φορητή

συσκευή

σας

όταν

χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.
Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για:
•

τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση ΙP)·

•

το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής σας, εάν

επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα μέσω φορητής συσκευής·
•

το είδος της φορητής συσκευής και τις ρυθμίσεις της·

•

τους σειριακούς αριθμούς που αντιστοιχούν στη συσκευή σας και

στα μέρη αυτής·
•

τον ανακατευθύνοντα ιστότοπο (ο δικτυακός τόπος που σας

οδήγησε στον δικό μας) ·
•

μηνύματα προς εμάς ή για εμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

και
•

ενέργειες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την

Ιστοσελίδα μας, όπως ενότητες που επισκέπτεσθε στην Ιστοσελίδα μας.
Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες για την ακριβή
τοποθεσία της φορητής συσκευής σας σε πραγματικό χρόνο με χρήση
γεωγραφικού εντοπισμού και τεχνολογιών όπως το GPS (παγκόσμιο
σύστημα εντοπισμού), το Wi-Fi (ασύρματο τοπικό δίκτυο), το Bluetooth
ή η εγγύτητα σε τοποθεσία κυψέλης (cell tower proximity), καθώς και των
τοποθεσιών hotspot Wi-Fi και πύργων κινητής τηλεφωνίας, που
προέρχονται από τους χρήστες, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε
δυνατότητες

βάσει

τοποθεσίας

και

ενεργοποιείτε

τις

ρυθμίσεις

υπηρεσιών τοποθεσίας στη συσκευή και τον υπολογιστή σας. H
πλειονότητα των φορητών συσκευών και των φυλλομετρητών (browser),
σας παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλέσετε την άδεια που μας
παραχωρήσατε για τη συλλογή των εν λόγω πληροφοριών, με χρήση
των ρυθμίσεων της συσκευής ή του φυλλομετρητή σας. Εάν έχετε
ερωτήσεις για τον τρόπο που μπορείτε εμποδίσετε τη συλλογή
πληροφοριών για την ακριβή σας θέση, σάς συνιστούμε να
επικοινωνήσετε με τον πάροχο τεχνικής υποστήριξης της φορητής
συσκευής σας, τον κατασκευαστή της συσκευής σας ή τον πάροχο
λογισμικού σας ή του φυλλομετρητή (browser). Ορισμένες υπηρεσίες
ενδέχεται να μην λειτουργούν ορθά χωρίς τις πληροφορίες για την
τοποθεσία σας. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε πληροφορίες που
έχουμε συλλέξει και οι οποίες θα μπορούσαν να προσδιορίσουν την
τοποθεσία σας, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη
διεύθυνση, τον τηλεφωνικό αριθμό ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που παρατίθενται στη συνέχεια. Βάσει νόμου, ενδέχεται
να χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένες πληροφορίες.

1.3.

Συλλέγουμε πληροφορίες από λοιπές πηγές

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες εταιρείες ή
οργανισμούς. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που
δημοσίως προσβάσιμες. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να συλλέγουμε
πληροφορίες για εσάς όταν αλληλεπιδράτε μ’ εμάς από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.

Γ. Πού, γιατί και για πόσο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:
•

Πλοήγηση και χρήση των δυνατοτήτων της ιστοσελίδας

•

Εξατομίκευση της εμπειρίας σας στην ιστοσελίδα μας

•

Παροχή και υπηρεσιών που ζητάτε: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που
μας παρέχετε, για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε

•

Διοικητικοί ή νομικοί σκοποί: Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για
στατιστική ανάλυση και ανάλυση μάρκετινγκ, δοκιμές συστημάτων,
έρευνες πελατών, συντήρηση και ανάπτυξη, καθώς και για την
αντιμετώπιση διαφορών ή αξιώσεων. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να
πραγματοποιήσουμε τη δημιουργία προφίλ δεδομένων με τα δεδομένα
που συλλέγουμε από εσάς για λόγους στατιστικής ανάλυσης και
ανάλυσης μάρκετινγκ. Οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργίας προφίλ
θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά τη συγκατάθεσή σας και καταβάλλοντας
τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι όλα τα δεδομένα στα
οποία βασίζονται τα προφίλ αυτά είναι ακριβή. Με την παροχή
προσωπικών δεδομένων συμφωνείτε ρητά ότι μπορούμε να τα
χρησιμοποιήσουμε

για

να

πραγματοποιήσουμε

δραστηριότητες

δημιουργίας προφίλ, σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Απορρήτου.
•

Ηλεκτρονική επικοινωνία και αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου
(newsletter) αναφορικά με νομικές εξελίξεις και βασικές τροποποιήσεις
νόμων στην Ελλάδα.

Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ή όχι τέτοιου είδους
επικοινωνίες, δηλώνοντάς το απευθείας προς εμάς είτε τηλεφωνικά είτε με
αποστολή email είτε με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Επίσης, σε κάθε
ηλεκτρονική μας επικοινωνία θα έχετε την ευκαιρία να υποδείξετε ότι δεν
επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε το ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter).

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν έχουμε νομική βάση
για να το πράξουμε. Η νομική βάση εξαρτάται από τους λόγους που έχουμε
συλλέξει και χρειαζόμαστε για να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας
δεδομένα για να μπορέσουμε να συνάψουμε μαζί μας τη σύμβαση παροχής
νομικών υπηρεσιών.
Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους
παρακάτω λόγους:
-

Για να συμμορφωθούμε με κάποια νομική υποχρέωση (π.χ. έλεγχος

οικονομικών υπηρεσιών στην εταιρεία μας)
-

Επειδή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε

τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. για σκοπούς σύνταξης δικογράφων.)
Μόνο άτομα ηλικίας από 16 ετών και άνω μπορούν να παρέχουν τη δική τους
συγκατάθεση. Για παιδιά κάτω από αυτή την ηλικία απαιτείται η συγκατάθεση
των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων.
Δεν διατηρούμε τα δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό
που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για να καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό
διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ' όψη την ποσότητα, τη φύση και την
ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους τα
επεξεργαζόμαστε και τη δυνατότητα να πετύχουμε τους σκοπούς αυτούς με
άλλα μέσα.
Επίσης, λαμβάνουμε υπ' όψη τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως
χρειαστεί

να

διατηρήσουμε

προσωπικά

δεδομένα

προκειμένου

να

εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις (π.χ. σε σχέση με ελέγχους από
τις

Δημόσιες

οικονομικές

υπηρεσίες)

ή

για

να

ανταποκριθούμε

σε

καταγγελίες/ερωτήσεις και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε
περίπτωση άσκησης κάποιας αξίωσης.
Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, τα διαγράφουμε ή
τα καταστρέφουμε με ασφάλεια, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής.
Επίσης, λαμβάνουμε υπ' όψη εάν και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε με
την πάροδο του χρόνου τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε, καθώς
και εάν μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον

να συσχετιστούν με εσάς ή να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση,
ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.
Δ. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας κατά την αποθήκευση και
γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την
προστασία τους από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία. Τα δεδομένα που
μας παρέχετε προστατεύονται με τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο
στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων
πιστωτικών καρτών, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο
διαδίκτυο.
Όλα τα στοιχεία πληρωμών μεταβιβάζονται μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL σε
μια αποκλειστική υποδομή δικτύου (Multiprotocol Label Switching - MPLS) και
αποθηκεύονται σύμφωνα με τα Πρότυπα Ασφαλείας Δεδομένων του Κλάδου
Καρτών Πληρωμής (PCI DSS).
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε αξιόπιστους τρίτους για
τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής
και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την
προστασία των δεδομένων.

Εναλλακτικά:
Δ. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Δεσμευόμαστε ότι θα λαμβάνουμε κάθε ενδεδειγμένο μέτρο που έχει εκπονηθεί
για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Οι τεχνικές,
διοικητικές και υλικές μας διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των
προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη
απώλεια, πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση, τροποποίηση ή καταστροφή. Παρότι
καταβάλλουμε προσπάθειες για την προστασία των πληροφοριακών μας
συστημάτων, κανένας ιστότοπος, πληροφοριακό σύστημα ή διαβίβαση
δεδομένων στο διαδίκτυο ή σε κάθε άλλο δημόσιο δίκτυο δεν μπορεί να είναι
εγγυημένα 100% ασφαλή.

Ε. Διεθνής διαβίβαση δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους Χρήστες θα
παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ελλάδας και η
Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία τους.
Παρά τα αµέσως ανωτέρω, ενδέχεται οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουµε
ενδέχεται να διαβιβάζονται και να αποθηκεύονται σε προορισµούς εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου («ΕΟΧ»), συµπεριλαµβανοµένων και χωρών που
ενδεχοµένως δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας µε αυτό που παρέχεται στη
χώρα σας. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική
απορρήτου, ενδέχεται να αναθέσουµε την επεξεργασία, ή να κοινοποιήσουµε τις
προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα µέρη, που είναι εγκατεστηµένοι σε χώρες
εκτός του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να
υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός ΕΟΧ και
εργάζεται για εµάς ή για κάποιον από τους προµηθευτές µας.
Με την υποβολή των προσωπικών σας δεδοµένων, συµφωνείτε στην εν λόγω
διαβίβαση, αποθήκευση ή επεξεργασία. Οι εν λόγω διαβιβάσεις θα τελούν σε
συνάρτηση µε τις χρήσεις που προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου
και κατά τα επιτρεπόµενα από τη νοµοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ. Απαιτούµε από
όλους τους παρόχους υπηρεσιών να επεξεργάζονται τα δεδοµένα σας µε ασφάλεια
και σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία των
δεδοµένων και θα λαµβάνουµε κάθε αναγκαίο µέτρο σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία για τη διασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης των δεδοµένων σας,
σύµφωνα πάντα µε την παρούσα πολιτική απορρήτου και τη νοµοθεσία. Για τη
νοµιµοποίηση των διαβιβάσεων δεδοµένων εκτός του ΕΟΧ, χρησιµοποιούµε τα
τυποποιηµένα µέσα που προβλέπει η νοµοθεσία της ΕΕ.

ΣΤ. Η κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Δεν θα διαθέσουμε σε τρίτους τις προσωπικές σας πληροφορίες, κοινοποιούμε
όμως τις πληροφορίες σας όμως μόνον με τον τρόπο που περιγράφεται στην
παρούσα Πολιτική Απορρήτου..
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα εξής τρίτα
μέρη για τους σκοπούς που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου:
•

Κυβερνητικές αρχές, φορείς επιβολής του νόμου, ρυθμιστικές αρχές για
συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις

•

Τράπεζες και Εταιρείες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, που
διευκολύνουν τις πληρωμές σας προς εμάς και την παρακολούθηση
περιστατικών απάτης, οι οποίες ενδέχεται να χρειαστούν πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της
συναλλαγής και της πληρωμής σας

•

Νομικούς, συμβολαιογράφους, μεταφραστές, λογιστές και άλλους
επαγγελματίες συμβούλους, δικαστήρια και φορείς επιβολής του νόμου
σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να
ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας που προκύπτουν από τη σχέση
εντολέα - εντολοδόχου και τη σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών
που έχουμε συνάψει.

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε ιστοτόπους που
διαχειριζόμαστε εμείς ή τρίτοι. Εάν επισκεφθείτε έναν από τους εν λόγω
συνδεδεμένους ιστοτόπους, θα πρέπει να διαβάσετε την πολιτική
απορρήτου του ιστοτόπου, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και
τις λοιπές πολιτικές τους. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές και τις
πρακτικές τρίτων. Οι εν λόγω οργανισμοί χειρίζονται τις πληροφορίες
που τους παρέχετε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου τους, τους
όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και λοιπές πολιτικές τους.
Ενδέχεται ,επίσης, να χρησιμοποιήσουμε συνδέσεις μέσων κοινωνικής
δικτύωσης στον ιστότοπο μας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να κοινοποιηθούν
τα στοιχεία σας στον πάροχο του μέσου κοινωνικής δικτύωσής σας και,
πιθανώς, να παρουσιαστούν στο προφίλ που διατηρείτε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και να είναι προσβάσιμα σε άλλους στο δίκτυό σας. Συμβουλευτείτε
τη δήλωση απορρήτου αυτών των τρίτων μερών παρόχων μέσων κοινωνικής
δικτύωσης για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις πρακτικές.

Τέλος, ενδέχεται οι πάροχοι άλλων εφαρμογών, εργαλείων, γραφικών
στοιχείων (widgets) και προσθηκών που διαθέτουμε στην Ιστοσελίδα μας,
όπως τα πλήκτρα «Like» του Facebook, να χρησιμοποιούν επίσης
αυτοματοποιημένες μεθόδους για τη συλλογή πληροφοριών και τον τρόπο
χρήσης των εν λόγω λειτουργιών. Οι εν λόγω οργανισμοί ενδέχεται να
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές.

Ζ. Υπεύθυνος προστασίας των δεδομένων
Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων («ΥΠΔ»), για να
επιβλέπουμε τη συμμόρφωση με τη παρούσα πολιτική. Εάν έχετε απορίες
σχετικά με αυτή την πολιτική ή το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας
δεδομένα, επικοινωνήστε με τον ΥΠΔ στο d.generalis@apgp.eu. Έχετε το
δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή κάποιο παράπονο σε εποπτική αρχή.

Η. Τα δικαιώματά σας για προστασία των δεδομένων
Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:
· Να πληροφορείστε αν διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σας και, αν ναι,
ποια είναι τα δεδομένα αυτά και γιατί τα διατηρούμε/χρησιμοποιούμε.
· Να ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως
«αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σας δίνει τη
δυνατότητα να λαμβάνετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που
διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
·
Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων σας που
διατηρούμε. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώνετε τυχόν ελλιπείς ή
ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε για εσάς.
· Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει
τη δυνατότητα να ζητάτε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά
δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συνεχίσουμε να τα
επεξεργαζόμαστε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από εμάς να
διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε
ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω).
· Να δηλώνετε την αντίθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή συμφέρον τρίτου), με
την επίκληση επικρατέστερου δικαιώματός σας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα
αντίθεσης όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς
άμεσου μάρκετινγκ.
· Να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η
δημιουργία προφίλ, που δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας
δεδομένα ή το προφίλ σας.
· Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητάτε να διακόψουμε την επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, εάν θέλετε να
διαπιστώσουμε την ακρίβειά τους ή τον λόγο επεξεργασίας τους.
· Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο
μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων») σε
ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα
δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή και να
μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά
χρησιμοποιήσιμη μορφή.

· Ανάκληση συγκατάθεσης. Στις περιορισμένες περιπτώσεις όπου
ενδεχομένως έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία
και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε
το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη
συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει
τη συγκατάθεσή σας, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας
για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει,
εκτός εάν στηριζόμαστε σε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα και
για τη διασφάλιση δικαιώματός μας που δεν μπορεί να διασφαλισθεί με άλλο
τρόπο.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να να
στείλετε ένα email στον ΥΠΔ στο d.generalis@apgp.eu ή να επικοινωνήσετε
ταχυδρομικώς με τον ΥΠΔ μας στη διεύθυνση Χρ. Λαδά 1, Αθήνα 10561.
Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση
στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα
δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε
περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή
υπερβολικό και θα απαιτήσει ειδικές διαδικασίες από την πλευρά μας για την
ικανοποίησή του. Εναλλακτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε
να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.
Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να
μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το
δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε
από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο
ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα
άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που
αναγράφεται στην αρχή της πολιτικής. Ενδέχεται να αλλάζει ανά διαστήματα
και οποιεσδήποτε αλλαγές στη δήλωση απορρήτου θα σας κοινοποιούνται
μέσω email ή ειδοποίησης στην ιστοσελίδα μας.

Τρόπος Επικοινωνίας
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική
Απορρήτου αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να
απευθυνθείτε στη διεύθυνση:
[mail@apgp.eu]

