
ΔΗΛΩΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Η http://www.koutsougeras.gr αλαγλωξίδεη ηε ζεκαζία ηεο δηαθύιαμεο ηεο 

αζθάιεηαο ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ θαηά ηε ρξήζε ηεο παξνύζαο 

ηζηνζειίδαο θαη ηελ αληηκεηωπίδεη κε ηε δένπζα ζνβαξόηεηα. Με ηελ παξνύζα 

δήιωζε πξνζηαζίαο πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ζα ζέιακε λα ζαο 

ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο καο ζπιινγήο, 

δηαθύιαμεο επεμεξγαζίαο θαη δηαβίβαζεο πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ.  

 

πιινγή ζηνηρείωλ: Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ παξνύζα ηζηνζειίδα 

ρωξίο λα καο θνηλνπνηείηε πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα. Καηά ηε ρξήζε ηεο 

παξνύζαο ηζηνζειίδαο, νξηζκέλα δεδνκέλα απηνκάηωο θπιάζζνληαη ζηνπο 

servers καο γηα ιόγνπο αζθαιείαο, όπωο γηα παξάδεηγκα ην όλνκα ηνπ 

παξόρνπ δηαδηθηύνπ (internet provider), ε ηζηνζειίδα κέζω ηεο νπνίαο ν 

ρξήζηεο ζπλδέζεθε κε ηελ ηζηνζειίδα καο θαη νη ηζηνζειίδεο ηηο νπνίεο απηόο 

επηζθέπηεηαη κε αθεηεξία ηε δηθή καο θαζώο θαη ν θώδηθαο ηεο ειεθηξνληθήο 

δηεύζπλζεο ηνπ ρξήζηε (IP address). Απηά ηα δεδνκέλα, παξόιν πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε εληνπηζκό ηνπ ρξήζηε, δελ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γη' απηό ηνλ ζθνπό παξά κόλνλ γηα ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο, ελώ ν ρξήζηεο 

παξακέλεη αλώλπκνο.  

 

πιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ: Πξνζωπηθά ζαο 

δεδνκέλα ζπιιέγνληαη, κέζω ζπκπιήξωζεο θαηαζηάζεωλ ή απνζηνιήο 

ειεθηξνληθώλ κελπκάηωλ, κόλν εθόζνλ καο ηα ρνξεγήζηε εζείο, γηα 

παξάδεηγκα ζην πιαίζην αηηήκαηνο ή εξωηήκαηόο ζαο ζρεηηθά κε ηηο 

παξερόκελεο από εκάο ππεξεζίεο. Η βάζε δεδνκέλωλ θαη ην πεξηερόκελό ηεο 

παξακέλνπλ ζηελ εηαηξεία καο θαη ηνπο επεμεξγαζηέο δεδνκέλωλ ή ζηνπο 

servers πνπ ελεξγνύλ γηα ινγαξηαζκό καο. ε θακία πεξίπηωζε δελ 

παξαρωξνύληαη πξνζωπηθά δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε από εκάο ή από 

πξνζηεζέληεο καο πξνο ρξήζε ζε νηνλδήπνηε ηξίην θαη κε νπνηνδήπνηε 

ηξόπν, εθηόο εάλ ν ρξήζηεο ζπλαηλεί πξνο ηνύην ή εθόζνλ ππνρξενύκαζηε 

λνκηθά λα ην θάλνπκε. Δηαζθαιίδνπκε ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζύλε γηα ηε ρξήζε 

ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ πνπ καο θνηλνπνηείηε. 

 

θνπόο ζπιινγήο θαη Δηαηήξεζε Δεδνκέλωλ: Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε 

ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν έρεηε 

δώζεη ηε ζπγθαηάζεζή ζαο, εθηόο αλ επηβάιιεηαη δηαθνξεηηθά από ην λόκν. 

Δηαηεξνύκε πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα ρξεηάδεηαη 

γηα ηελ εθπιήξωζε ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίνλ καο ηα παξείραηε ή γηα όζν 

ρξνληθό δηάζηεκα καο δώζαηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο , εθηόο εάλ επηβάιιεηαη 

δηαθνξεηηθά από ην λόκν Δηθαίωκα Πξόζβαζεο, Δηόξζωζεο, Δηαγξαθήο θαη 

Αλάθιεζεο πγθαηάζεζεο. Πξέπεη λα γλωξίδεηε όηη ζε πεξίπηωζε πνπ έρεηε 

δώζεη πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζηνλ ηζηόηνπν ηεο εηαηξείαο καο έρεηε 

νπνηεδήπνηε ην δηθαίωκα αλαζεώξεζεο, κεηαβνιήο θαη δηαγξαθήο ηνπο. 

Επίζεο, έρεηε ην δηθαίωκα λα απνζύξεηε νπνηεδήπνηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο 

γηα ηε ρξήζε πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ ζην κέιινλ. ηηο παξαπάλω 

http://www.koutsougeras.gr/


πεξηπηώζεηο (πξόζβαζεο, δηόξζωζεο, δηαγξαθήο) απνζηείιαηε e-mail ζηε 

δηεύζπλζε επηθνηλωλίαο πνπ αλαθέξεηαη παξαθάηω.  

 

Δηαηήξεζε Δεδνκέλωλ: Δηαηεξνύκε πξνζωπηθά δεδνκέλα γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθπιήξωζε ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν καο ηα 

παξείραηε ή γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα καο δώζαηε ηε ζπγθαηάζεζή ζαο, 

εθηόο εάλ επηβάιιεηαη δηαθνξεηηθά από ην λόκν.  

  

Επηθνηλωλία: Η http://www.koutsougeras.gr έρεη δεζκεπηεί λα πξνζηαηεύζεη ηα 

πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζηνπο ηζηνηόπνπο ηεο ζην δηαδίθηπν. ε 

πεξίπηωζε πνπ έρεηε νπνηεζδήπνηε εξωηήζεηο ή παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ από ηελ εηαηξεία καο, 

επηθνηλωλήζηε ζηελ παξαθάηω ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

teokoutsougeras@gmail.com. 

 

http://www.koutsougeras.gr/

