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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η ατομική επιχείρηση Γιώργος Κ. Κασάπης τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των 
επισκεπτών στην ιστοσελίδα giorgoskassapis.wixsite.com/gkassapis και προστατεύει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να τις παρέχονται από τους επισκέπτες/χρήστες της συγκεκριμένης 
ιστοσελίδας. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης των στοιχείων σας και των πρακτικών επεξεργασίας 
των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας.

Παρακαλείσθε όπως διαβάστε την παρακάτω πολιτική προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων, 
προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που μας παρέχετε ή του 
τρόπου χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον.

Η καταχώριση των στοιχείων σας για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται 
τη συναίνεσή σας στη συλλογή, χρήση και μεταβίβαση των προσωπικών σας στοιχείων με βάση τους όρους 
της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων.

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Κατά κανόνα, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφτείτε την παρούσα ιτοσελίδα χωρίς να αποκαλύψετε την 
ταυτότητά σας ή τα προσωπικά σας στοιχεία. 

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να είναι αναγκαία η συγκέντρωση των προσωπικών σας δεδομένων για 
συγκεκριμένο σκοπό, όπως για παράδειγμα, για να σας παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες που ζητήσετε. 

Η συλλογή των εν λόγω στοιχείων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων και κάθε φορά που 
μας στέλνετε e-mail με τα προσωπικά σας στοιχεία. Τα στοιχεία που συγκεντρωθούν είναι δυνατό να 
περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ ή τη διεύθυνση e-mail 
σας. 

Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου ζητούμενου στοιχείου, το οποίο δεν είναι 
απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει. 

ΙΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δεν χρησιμεύουν για την αναγνώρισή σας, εξυπηρετούν στατιστικούς 
σκοπούς, όπως την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στην 
ιστοσελίδα, των σελίδων που προβλήθηκαν κλπ. Οι πληροφορίες αυτές μας είναι χρήσιμες για την 
αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας και τη βελτίωση του περιεχομένου της.
Στην περίπτωση όπου γνωστοποιήσετε οικειοθελώς άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμο 
και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (για παράδειγμα, με τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων ή μέσω e-mail), 
κατά κανόνα θα σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων προσωπικών 
δεδομένων κατά τη συλλλογή τους. 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε ή αυτά που συγκεντρώνοντια μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας
ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους παρακάτω σκοπούς:

 την παροχή τυχόν υπηρεσιών που έχετε ζητήσει από εμάς, 

 την αντταπόκριση στα ερωτήματά σας ή την επεξεργασία των αιτημάτων σας σχετικά με τα 
προσωπικά σας στοιχεία.

 την παροχή και την προσωποποίηση των υπηρεσιών μας.

 τη διαχείριση αρχείων σχετικά με συνδρομές σε υπηρεσίες.

Εάν αλλάξετε γνώμη και δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον, παρακαλούμε ενημερώστε μας.



IV. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ/ΓΝΩΣΤΟΠΟΠΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα στοιχεία που μας παρέχετε θα παραμείνουν στο διακομιστή μας, διαδόχους της επιχείρησής μας και 
προμηθευτές με τους οποίους έχουμε δεσμευτεί να επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας, ορισμένοι 
εκ των οποίων ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίοι ενεργούν επ’ 
ονόματί μας για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα ισχύουσα πολιτική απορρήτου ή για άλλους
σκοπούς που έχετε εγκρίνει.
Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα μέρη είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία δεδομένων, τη συμπλήρωση και 
διεκπεραίωση παραγγελιών, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εκ μέρους μας. 

Είναι επίσης δυνατό να μεταβιβάσουμε συγκεντρωτικά στοιχεία για τη χρήση της παρούσας τοποθεσίας σε 
τρίτους, αλλά τα στοιχεία αυτά δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.

Τέλος, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή 
κατόχους σε περίπτωση που η εταιρία μας συστήσει κοινοπραξία ή πωληθεί ή συγχωνευτεί με άλλη 
επιχειρηματική οντότητα.

Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν διαθέτουν πάντα ισχυρή νομοθεσία προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, θα λαμβάνουμε πάντοτε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας
χρησιμοποιούνται από τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, δεν θα προβούμε άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή 
γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

V. A  ΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λαμβάνονται τ αναγκαία μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένα 
άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημιά, τόσο με σύνδεση όσο και 
χωρίς.

Τα στοιχεία σας δαιτηρούνται (παραμένουν) στη κατοχή μας για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα
ορίζει ο νόμος.

VI. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με δεδομένο το διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο περιβάλλον, η χρήση μιας ιστοσελίδας - μέσα από την οποία 
συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας προσωπικά σας δεδομένα - συνεπάγεται απαραιτήτως τη 
μεταβίβαση των συγκεκριμένων δεδομένων σε διεθνές επίπεδο. Συνεπώς, η περιήγηση της εν λόγω 
ιστοσελίδαςς και η ηλεκτρονική επικοινωνία σας μαζί μας δηλώνει/σημαίνει την αναγνώριση και αποδοχή σας
όσον αφορά την κατ’ αυτόν τον τρόπο επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα 
θα είναι δίχως διακοπές ή χωρίς σφάλματα, ή ότι η παρούσα ιστοσελίδα, οι διακομιστές αυτής ή τα e-mails, 
τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις γενικές απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

VII. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

Η ιστοσελίδα παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων (links). Οι 
συγκεκριμένοι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επισκέπτες/χρήστες της 
ιστοσελίδας giorgoskassapis.wixsite.com/gkassapis, πλην όμως οι ιστοσελίδες τρίτων υπόκεινται στους 
αντίστοιχους δικούς τους όρους χρήσης και έχουν/εφαρμόζουν τη δική τους Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Προσωπικών Δεδομένων. Κατά συνέπεια, εάν ο επισκέπτης/χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας 
χρησιμοποιήσει μέσω των συνδέσμων κάποια από τις ιστοσελίδες τρίτων, αποδέχεται ότι το κάνει με δική του
ευθύνη.



VIII. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δικαιούστε να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε στην κατοχή μας και σας αφορούν και μπορείτε
να μας ζητήσετε να γίνουν οποιεσδήποτε απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλιστεί ότι είναι ακριβή και 
ενημερωμένα. Για να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα 
στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ιστοσελίδα Επικοινωνία.

ΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων
ή ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί 
μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην ιστοσελίδα (πεδίο:επικοινωνία).

Κάθε ερώτηση, παρατήρηση ή και πρότασή σας είναι ευπρόσδεκτη.


