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Σελίδα 1 

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σεβόμενοι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η «Αγγελακάκης και 

Συνεργάτες», ιδιοκτήτρια εταιρεία του διαδικτυακού τόπου www.aggelakakis.gr διατηρεί τις προσωπικές σας 

πληροφορίες, αυστηρά απόρρητες και μη προσβάσιμες σε οποιοδήποτε πρόσωπο δεν εμπλέκεται άμεσα στη 

διαδικασία της ενημέρωσής σας. 

H «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» δε δύναται να μεταβιβάσει τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο 

αρχές. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του 

www.aggelakakis.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού 

και του ευρωπαϊκού δικαίου. 

 

1. Ταυτότητα της Αγγελακάκης και Συνεργάτες 

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. 

«Αθανάσιος Αγγελακάκης & ΣΙΑ ΕΕ» - «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» 

Δωδεκανήσου 27, 54625 

Θεσσαλονίκη 

Τηλέφωνο: +302310500405 

E-mail: info@aggelakakis.gr  

 Μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια δεδομένων στο info@aggelakakis.gr.  

 

2. Τι πληροφορίες συλλέγουμε; 

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας ανώνυμα. 

Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας ηλεκτρονικό μήνυμα (newsletter), θα ζητηθεί αποκλειστικά και 

μόνο η καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (E-mail). 

Εάν επιλέξετε να αιτηθείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα σας ζητηθούν τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Το Ονοματεπώνυμο σας, 

2. Ενεργή διεύθυνση e-mail (αν δεν είναι ενεργή η διεύθυνση, δεν θα δυνάμεθα να επικοινωνήσουμε μαζί σας 

ηλεκτρονικά), 

3. Το είδος της Υπηρεσίας για το οποίο ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, 

4. Την πόλη διαμονής σας (ώστε να ανατεθεί η αίτησή σας στο αντίστοιχο υποκατάστημα μας), 

5. Επιπλέον σχόλια αναφορικά με την αίτησή σας για επικοινωνία. 
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3. Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες από τα δεδομένα σας; 

Οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν ή περισσότερους 

από τους ακόλουθους σκοπούς: 

3.1. Για να προσαρμόσετε την εμπειρία σας (οι πληροφορίες θα βοηθήσουν την «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» να 

ανταποκριθεί καλύτερα στις ατομικές σας ανάγκες). 

3.2. Για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. 

3.3. Για να σας αναγνωρίσουμε ως συμβαλλόμενο μέρος. 

3.4. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

3.5. Για να αποστέλλονται περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που παρέχετε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή πληροφοριών και ενημερώσεων). 

3.6. Προκειμένου να σας παρέχουμε ορθές, ασφαλείς και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. 

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη λήψη ενημερωτικών emails. 

 

4. Νομική βάση 

4.1. Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR) 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, συνεπώς, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να 

αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, είτε μέσω της δυνατότητας που σας δίδεται στα newsletter, είτε αποστέλλοντας 

ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aggelakakis.gr. 

 

5. Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας; 

Η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» υλοποιεί τα ακόλουθα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα για τη διατήρηση της 

ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και έναντι όλων των άλλων 

παράνομων μορφών επεξεργασίας. 

5.1. Διαθεσιμότητα 

Δεν αποθηκεύονται μόνιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις εγκαταστάσεις της «Αγγελακάκης και 

Συνεργάτες». Επομένως, η φυσική ασφάλεια διατηρείται από τους συμβεβλημένους υπεργολάβους της 

«Αγγελακάκης και Συνεργάτες».  

5.2. Ακεραιότητα 

Η ακεραιότητα των δεδομένων σας, διασφαλίζεται από τις πρόνοιες της συμβατικής σχέσης της «Αγγελακάκης και 

Συνεργάτες» με τους υπεργολάβους του.  

5.3. Εμπιστευτικότητα 
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Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, διασφαλίζεται από τις πρόνοιες της συμβατικής σχέσης της «Αγγελακάκης 

και Συνεργάτες» με τους υπεργολάβους του. 

5.4. Διαφάνεια 

Η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» θα σας ενημερώνει ανά πάσα στιγμή για αλλαγές στις διαδικασίες για την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών και πολιτικών. 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς αποθηκεύονται, ασφαλίζονται και 

χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» θα παρέχει επίσης τις περιλήψεις των 

ανεξάρτητων ελέγχων της Υπηρεσίας. 

5.5. Απομόνωση 

Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αποκλεισμένη από προεπιλογή, χρησιμοποιώντας πολιτική μηδενικών 

προνομίων. Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 

5.6. Η δυνατότητα παρέμβασης 

Η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» παρέχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, παρεμπόδισης και 

αντίρρησης, προσφέροντας την δυνατότητα να στέλνετε οδηγίες μέσω του helpdesk της «Αγγελακάκης και 

Συνεργάτες» και ενημερώνοντας και παρέχοντας στον πελάτη η πιθανότητα αντίρρησης όταν η «Αγγελακάκης και 

Συνεργάτες» προτίθεται να εφαρμόσει αλλαγές στις σχετικές πρακτικές και πολιτικές. 

5.7. Παρακολούθηση 

Η απόδοση και η διαθεσιμότητα του συστήματος παρακολουθούνται τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές 

υπηρεσίες παρακολούθησης. 

5.8. Ειδοποίηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων 

Σε περίπτωση που διακυβεύονται τα δεδομένα σας, η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» θα ειδοποιήσει εσάς και τις 

αρμόδιες Εποπτικές Αρχές εντός 72 ωρών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με πληροφορίες σχετικά με την έκταση 

της παραβίασης, τα επηρεαζόμενα δεδομένα, τις τυχόν επιπτώσεις στην υπηρεσία και το σχέδιο δράσης της 

«Αγγελακάκης και Συνεργάτες» για τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό τυχόν 

επιζήμιων επιπτώσεων στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. 

Ως "παραβίαση προσωπικών δεδομένων" νοείται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί στην τυχαία ή παράνομη 

καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που 

μεταδίδονται, αποθηκεύονται ή τυγχάνουν άλλης επεξεργασίας σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας. 

 

6. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; 

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε; 

Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του 

προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά 
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συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται 

διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού 

συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για 

διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά 

διαφημίσεων του Google Play Store. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την 

απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών. 

Η χρήση των cookies διευκολύνει τα Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή 

σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι 

βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. 

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου μας, 

βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας. 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε; 

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. 

Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα 

περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). H Iστοσελίδα μας ενδέχεται 

να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies: 
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 Χρησιμοποιούνται για να κάνουν τον διαδικτυακό μας τόπο να 

λειτουργεί αποτελεσματικά και σας διευκολύνουν να τον 

επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείται τις δυνατότητές του. 

Χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για να παρακολουθούν τα 

στοιχεία που εισάγετε, όταν συμπληρώνετε διαδικτυακές 

φόρμες σε διαφορετικές σελίδες και μας βοηθούν να 

διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο της σελίδας σας φορτώνει 

γρήγορα και αποτελεσματικά, διανέμοντας τoν φόρτο εργασίας 

μεταξύ πλήθους υπολογιστών (εξισορρόπηση φορτίου-load 

balancing). 

Αυτά τα cookies είναι cookies ενημέρωσης 

που διαγράφονται, όταν κλείνετε τον 

φυλλομετρητή σας. 
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Χρησιμοποιούνται, για να αναλύουμε τον τρόπο που ο 

διαδικτυακός μας τόπος λειτουργεί, ώστε να τον βελτιώνουμε 

και να μεγιστοποιούμε τις δυνατότητές του. Χρησιμοποιούνται 

για παράδειγμα για την στατιστική καταμέτρηση του κοινού που 

τον επισκέπτεται, για να εκτιμήσουμε τον αριθμό των 

μοναδικών επισκεπτών, για να εντοπίσουμε τις πιο 

αναγνωρίσιμες λέξεις-κλειδιά των μηχανών αναζήτησης, που 

οδηγούν σε μία ιστοσελίδα ή για να εντοπίσουμε θέματα 

πλοήγησης 

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνον 

εφόσον μας έχετε δώσει την προηγούμενη 

συναίνεσή σας. Αυτά είναι κατά κανόνα 

«επίμονα», γιατί παραμένουν στη συσκευή 

σας, προκειμένου εμείς να τα 

χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια μιας 

άλλης επίσκεψης στον διαδικτυακό μας 

τόπο. 
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Βοηθούν ώστε να βελτιώσουν την εμπειρία σας, κάνοντας 

πράγματα όπως να θυμούνται προτιμήσεις, επιλογές που 

κάνετε ενώ επισκέπτεστε τον διαδικτυακό τόπο ή 

προηγούμενες ενέργειες. Για παράδειγμα αυτά τα cookies 

μπορούν να θυμούνται προτιμήσεις όπως το μέγεθος του 

κειμένου, τα φόντα και άλλα προσαρμόσιμα στοιχεία του 

διαδικτυακού τόπου. 

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνον 

εφόσον μας έχετε δώσει την προηγούμενη 

συναίνεσή σας. Αυτά είναι κατά κανόνα 

«επίμονα», γιατί παραμένουν στη συσκευή 

σας, προκειμένου εμείς να τα 

χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια μιας 

άλλης επίσκεψης στον διαδικτυακό μας 

τόπο. 
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Χρησιμοποιούνται για να μοιραζόμαστε κάποιες πληροφορίες 

με τρίτους με τους οποίους διαφημιζόμαστε, ώστε να 

γνωρίζουμε πώς προσεγγίσατε τον διαδικτυακό μας τόπο. Αυτά 

τα cookies καταγράφουν την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό 

μας τόπο, τα μέρη του διαδικτυακού μας τόπου π ου έχετε 

επισκεφθεί και για τα οποία ενδιαφέρεστε και τις συνδέσεις που 

ακολουθήσατε για να αναγνωριστείτε ως προηγούμενος 

επισκέπτης και για να ανιχνεύσουμε τη δραστηριότητά σας στον 

διαδικτυακό μας τόπο και σε άλλους διαδικτυακούς τόπους που 

επισκέπτεστε. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να 

σας δείχνουμε διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας 

ενδιαφέρουν, να προσαρμόσουμε τον τρόπο επικοινωνίας με 

εσάς ή να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της επικοινωνίας 

που σας στέλνουμε. 

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνον 

εφόσον μας έχετε δώσει την προηγούμενη 

συναίνεσή σας. Αυτά είναι κατά κανόνα 

«επίμονα», γιατί παραμένουν στη συσκευή 

σας, προκειμένου εμείς να τα 

χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια μιας 

άλλης επίσκεψης στον διαδικτυακό μας 

τόπο. 

  

Συγκεκριμένα: 

Πηγή Ονομασία Tύπος – Σκοπός Διάρκεια 

Site Pll_language 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται ώστε να αποθηκεύει τις 

προτιμήσεις του χρήστη αναφορικά με την γλώσσα που 

επιθυμεί να επισκέπτεται τον ιστότοπο μας. 

Διαρκής 

Site _ga 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διακρίνει τους 

μοναδικούς χρήστες, αναθέτοντας έναν αριθμό που 

παράγεται τυχαία ως αναγνωριστικό πελάτη. 

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση σελίδας σε έναν ιστότοπο 

και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων 

επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές 

αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων. 

Ο κύριος σκοπός 

αυτού του cookie 

είναι: Επίδοση. 
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Site _gat 

Αυτό το cookie συσχετίζεται με τhn Google Universal 

Analytics και σύμφωνα με την τεκμηρίωση, χρησιμοποιείται 

για την ρυθμίζει τα αιτήματα - περιορίζοντας τη συλλογή 

δεδομένων σε τοποθεσίες υψηλής επισκεψιμότητας. 

Ο κύριος σκοπός 

αυτού του cookie 

είναι: Επίδοση. 

Site _gid 

Αυτό το cookie συνδέεται με την Google Universal Analytics. 

Αυτό φαίνεται να είναι ένα νέο cookie και από την άνοιξη του 

2017 δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες από την 

Google. Φαίνεται να αποθηκεύει και να ενημερώνει μια 

μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέφθηκε ο χρήστης. 

Ο κύριος σκοπός 

αυτού του cookie 

είναι: Επίδοση. 

Google 1P_JAR 

Αυτό το cookie παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο 

και οποιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει ο τελικός 

χρήστης πριν επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 

Ο κύριος σκοπός 

αυτού του cookie 

είναι: Στόχευση / 

Διαφήμιση 

Google CONSENT 

Αυτό το cookie παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο ο τελικός χρήστης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο 

και οποιαδήποτε διαφήμιση μπορεί να έχει δει ο τελικός 

χρήστης πριν επισκεφτεί τον εν λόγω ιστότοπο. 

Ο κύριος σκοπός 

αυτού του cookie 

είναι: Στόχευση / 

Διαφήμιση. 

Google NID 

Ένα πρόγραμμα περιήγησης στέλνει αυτό το cookie με 

αιτήματα στους ιστότοπους της Google. Το cookie NID 

περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιεί η 

Google για να θυμάται τις προτιμήσεις σας και άλλες 

πληροφορίες, όπως τη γλώσσα που προτιμάτε (π.χ. αγγλικά), 

πόσα αποτελέσματα αναζήτησης θέλετε να εμφανίζονται ανά 

σελίδα (π.χ. 10 ή 20) και αν επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί το 

φίλτρο Ασφαλούς Αναζήτησης της Google. 

Ο κύριος σκοπός 

αυτού του cookie 

είναι: Στόχευση / 

Διαφήμιση. 

Google OGPC Αυτό το cookie επιτρέπει τη λειτουργία των Χαρτών Google. 

Ο κύριος σκοπός 

αυτού του cookie 

είναι: 

Λειτουργικότητα 
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Site _ga 

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να διακρίνει τους 

μοναδικούς χρήστες, αναθέτοντας έναν αριθμό που 

παράγεται τυχαία ως αναγνωριστικό πελάτη. 

Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση σελίδας σε έναν ιστότοπο 

και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων 

επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές 

αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων. 

Ο κύριος σκοπός 

αυτού του cookie 

είναι: Επίδοση. 

 

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές 

ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 

Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ 

Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. 

Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 

http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, 

μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org. 

 

7. Αναφέρουμε πληροφορίες σε εξωτερικούς φορείς; 

Η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» δεν πωλεί, δεν εμπορεύεται ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο μεταβιβάζει σε 

τρίτους πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης. 

Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται αξιόπιστα τρίτα μέρη ή υπεργολάβοι που μας βοηθούν στη λειτουργία του δικτυακού 

μας τόπου και της επιχείρησής μας ή στην εξυπηρέτησή σας. Αυτά τα αξιόπιστα μέρη ενδέχεται να έχουν πρόσβαση 

σε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία βάσει της ανάγκης να γνωρίζουν και είναι υποχρεωμένα να υπογράφουν 

Δήλωση εμπιστευτικότητας και να διατηρούν τα στοιχεία σας εμπιστευτικά και μόνο για το διάστημα που απαιτείται. 

Μπορούμε επίσης να διαθέσουμε δεδομένα σας όταν πιστεύουμε ότι η ενέργεια είναι σύμφωνη με το νόμο, ή 

προστατεύει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια την δική μας ή άλλων. Επιπλέον, μπορεί να παρέχονται 

σε τρίτους πληροφορίες οι οποίες δεν ταυτοποιούν πρόσωπα, για λόγους διαφήμισης, μάρκετινγκ ή άλλους σκοπούς. 

7.1. Υπεργολάβοι / αξιόπιστα τρίτα μέρη 

Οι υπεργολάβοι υπογράφουν Δήλωση εμπιστευτικότητας. 

7.2 Νομικά απαιτούμενη αποκάλυψη 

Η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα του πελάτη στην υπηρεσία επιβολής του νόμου 

παρά μόνο όταν έχει δοθεί εντολή από εσάς ή όπου απαιτείται από το νόμο. Όταν οι κυβερνήσεις κάνουν μια νόμιμη 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.aboutcookies.org/
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απαίτηση για δεδομένα πελατών από την «Αγγελακάκης και Συνεργάτες», η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» 

περιορίζει την αποκάλυψη. Η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» θα εκδώσει συγκεκριμένα δεδομένα μόνο βάσει της 

σχετικής νομικής απαίτησης. 

Εάν υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα δεδομένα σας, η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» θα σας ειδοποιήσει αμέσως και 

θα σας παράσχει ένα αντίγραφο της απαίτησης, εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. 

 

8. Third party links 

Ενίοτε, κατά την κρίση μας, μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή να προσφέρουμε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων στον 

ιστότοπό μας. Αυτές οι τοποθεσίες τρίτων έχουν ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου. Επομένως, δεν έχουμε καμία 

ευθύνη ή ευθύνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστότοπων. Παρ 'όλα αυτά, 

επιδιώκουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας και να υποδεχτούμε οποιαδήποτε σχόλια 

σχετικά με αυτές τις ιστοσελίδες. 

 

9. Πού αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν, αποθηκευτούν και/ή ανακτηθούν από την «Αγγελακάκης και 

Συνεργάτες», εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9.1. Θέση προσωπικών δεδομένων 

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και αρχεία σε ιδιόκτητους server της «Αγγελακάκης και 

Συνεργάτες». Οι servers  βρίσκονται σε χώρους της «Αγγελακάκης και Συνεργάτες». 

Για τις βάσεις δεδομένων παίρνουμε back up ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά 

εντός μιας εύλογης. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται στην ίδια γεωγραφική θέση με τη βάση δεδομένων. 

9.2. Εγκατάσταση λογισμικού στο σύστημα του πελάτη 

Δεν απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού για τη χρήση της υπηρεσίας. 

 

10. Πρόσβαση, φορητότητα δεδομένων, μετανάστευση και μεταφορά βοήθειας 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να λάβετε επιβεβαίωση από την «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» ως προς το εάν θα 

υποβληθούν σε επεξεργασία τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή ένα πλήρες αντίγραφο δεδομένων, το οποίο μπορείτε να μεταφέρετε σε 

άλλον ελεγκτή των δεδομένων. Τα δεδομένα σας θα παραδοθούν από την «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» εντός 30 

εργάσιμων ημερών, ως αρχεία υπολογιστικών φύλλων σε μορφή Microsoft Excel. Οι λογικές σχέσεις μεταξύ συνόλων 

δεδομένων θα διατηρηθούν με τη μορφή μοναδικών αναγνωριστικών.  

 

11. Αίτημα για διόρθωση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
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11.1. Διόρθωση 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απαιτήσετε, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, διόρθωση ανακριβών προσωπικών 

δεδομένων που σας αφορούν. 

11.2. Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε από την «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» να περιορίσει την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

α. εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και για μια περίοδο έως ότου η «Αγγελακάκης και 

Συνεργάτες» επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, 

β. αν η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και απαιτείτε τον 

περιορισμό χρήσης του, ή 

γ. εάν η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της 

επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

11.3. Διαγραφή 

Μπορείτε να ζητήσετε την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν 

εσάς, και η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» πρέπει να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

α. εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν 

ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία, 

β. εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, στην οποία βασίζεται η επεξεργασία και όπου δεν υπάρχει άλλη νομική βάση 

για τη μεταποίηση, 

γ. εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία σε περίπτωση που η επεξεργασία προορίζεται για άμεσο μάρκετινγκ, 

δ. εάν τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, ή 

ε. εάν τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση σύμφωνα με την 

κοινοτική ή εθνική νομοθεσία. 

 

12. Διατήρηση δεδομένων 

12.1. Πολιτική διατήρησης δεδομένων 

Τα δεδομένα που έχετε παράσχει στην «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» με την συγκατάθεσή σας, θα διατηρούνται 

έως την άρση της συγκατάθεσης. 

12.2. Διατήρηση δεδομένων για συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις 

Δεν μπορείτε να ζητήσετε από την «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» να αλλάξει οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες 

περιόδους διατήρησης, εκτός από τους λόγους για τη διαγραφή σύμφωνα με την παράγραφο 11.3, αλλά μπορείτε 

να προτείνετε αλλαγές για συμμόρφωση με συγκεκριμένους νόμους και κανονισμούς. 
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12.3. Επιστροφή δεδομένων και / ή διαγραφή δεδομένων 

Κατόπιν αιτήσεως διαγραφής, δεν θα υπάρχουν δεδομένα εκτός από τα Δεδομένα Λογαριασμού, μετά τη λήξη της 

σύμβασης.  

 

13. Ευθύνη 

Η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα ενσωματωμένων λειτουργιών καταγραφής στην 

διαδυκτιακή της πλατφόρμα. Η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» καταγράφει όλες τις ενημερώσεις του συστήματος, 

τις αλλαγές ρυθμίσεων και πρόσβασης ώστε να έχει πλήρη γνώση των όποιων μη εξουσιοδοτημένων ή τυχαίων 

αλλαγών πραγματοποιηθούν. 

 

14. Συνεργασία 

Η «Αγγελακάκης και Συνεργάτες» θα συνεργαστεί μαζί σας για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες 

διατάξεις προστασίας δεδομένων, π.χ. ώστε να μπορείτε να διασφαλίζετε αποτελεσματικά την άσκηση των 

δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωση, διαγραφή, 

αποκλεισμός, αντίθεση) για τη διαχείριση περιστατικών, συμπεριλαμβανομένης της δικαστικής ανάλυσης σε 

περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας. 

 

15. Η συγκατάθεσή σας 

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

 

16. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας 

Αν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις 

αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα ή / και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία τροποποίησης της Πολιτικής Απορρήτου 

παρακάτω. 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 30 Νοεμβρίου 2022. 

 

17. Καταγγελία 

Μπορείτε να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία σε εποπτική αρχή σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την «Αγγελακάκης και Συνεργάτες». Στην Ελλάδα, μπορείτε να υποβάλετε 

καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων http://www.dpa.gr. 

http://www.dpa.gr/

