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Γενική δήλωση προστασίας δεδοµένων της Schüco Hellas Ltd. 
 
 
1. Συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Χαιρόµαστε για το ενδιαφέρον που δείχνετε στην Schüco Hellas Ltd. (Schüco). Η προστασία των 
προσωπικών σας δεδοµένων είναι σηµαντική για εµάς. Για αυτόν τον λόγο σας ενηµερώνουµε σε 
αυτήν τη σελίδα π.χ. σχετικά µε το ποια δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουµε, όταν 
χρησιµοποιείτε αυτήν τη σελίδα. ∆εδοµένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα δεδοµένα, που 
σχετίζονται προσωπικά µε εσάς, π.χ. όνοµα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, συµπεριφορά 
χρήσης.  
Ο ιστότοπός µας χρησιµοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για τη µετάδοση εµπιστευτικών 
περιεχοµένων. 
 
Αυτό το έγγραφο µπορεί να ληφθεί σε µορφή PDF και να αρχειοθετηθεί: Σύνδεσµος. Για να 
ανοίξετε το αρχείο PDF χρειάζεστε το δωρεάν πρόγραµµα Adobe Reader (από το 
www.adobe.com) ή κάποιο παρόµοιο πρόγραµµα που εκτελεί τη µορφή PDF. Αυτό το έγγραφο 
µπορεί και να εκτυπωθεί.   
 
 
2. Υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 
 
Υπεύθυνος επεξεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισµού για την 
Προστασία ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆) είναι ο εξής: 
 
Schüco Hellas Ltd. 
446 Irakliou Ave. 
141 22 Iraklio Attika 
Τηλ.: +302109606300 
Ηλ. ταχυδροµείο: info@schueco.gr 
Ιστότοπος: www.schueco.com 
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδοµένων είναι τα εξής: 
 
Schüco Hellas Ltd. 
Τοµέας Προστασίας δεδοµένων 
446 Iraklio Attika 
141 22 Iraklio Attika 
 
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά µε την προστασία δεδοµένων, µπορείτε να στείλτε ένα email 
στη διεύθυνση: 
 
sleonardos@schueco.com 
 
 
3. Τα δικαιώµατά σας  
 
(1) Σχετικά µε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχετε απέναντί µας τα 
παρακάτω δικαιώµατα:  
 
α) δικαίωµα πληροφόρησης 
β) δικαίωµα διόρθωσης  
γ) δικαίωµα διαγραφής («δικαίωµα στη λήθη») 
δ) δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας 
ε) δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων 
στ) δικαίωµα εναντίωσης 
ζ) δικαίωµα ανάκλησης µιας συγκατάθεσης σχετικής µε το δίκαιο προστασίας των 
δεδοµένων 
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(2) Έχετε περαιτέρω το δικαίωµα να παραπονεθείτε ενώπιον µιας εποπτικής αρχής προστασίας 
δεδοµένων σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας από εµάς.  
 
 
4. Συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επίσκεψη του ιστοτόπου µας  

 
(1) Αν χρησιµοποιείτε τον ιστότοπο καθαρά για σκοπούς ενηµέρωσης, δηλαδή αν δεν εγγραφείτε 
ή διαβιβάσετε άλλες πληροφορίες, συλλέγουµε µόνο τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία διαβιβάζει το πρόγραµµα περιήγησής σας στον εξυπηρετητή µας. Κάθε συλλογή και 
επεξεργασία δεδοµένων γίνεται µε καθορισµένο σκοπό. Αυτός µπορεί να προκύψει από τις 
τεχνικές ανάγκες, τις συµβατικές απαιτήσεις ή τη ρητή σας επιθυµία. Αν χρησιµοποιείτε ειδικές 
υπηρεσίες στον ιστότοπό µας, θα ζητήσουµε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και 
επεξεργασία των δεδοµένων.  

 
Αν προβάλετε τον ιστότοπό µας, συλλέγουµε τα παρακάτω δεδοµένα που είναι τεχνικά 
απαραίτητα για να προβάλλουµε τον ιστότοπό µας και για να διασφαλίσουµε τη σταθερότητα και 
την ασφάλεια. Τα δεδοµένα χρησιµοποιούνται επίσης για τη διόρθωση σφαλµάτων στον 
ιστότοπο. Νοµική βάση της επεξεργασίας δεδοµένων είναι συνεπώς το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο 
στ του ΓΚΠ∆:  
 

- διεύθυνση IP 
- ηµεροµηνία και ώρα του αιτήµατος 
- διαφορά χρονικής ζώνης προς την Ώρα Γκρίνουιτς (GMT) 
- περιεχόµενο του αιτήµατος (συγκεκριµένη σελίδα)  
- κατάσταση πρόσβασης/κωδικός κατάστασης HTTP 
- εκάστοτε διαβιβασµένος όγκος δεδοµένων 
- ιστότοπος, από τον οποίο προέρχεται το αίτηµα 
- πρόγραµµα περιήγησης 
- λειτουργικό σύστηµα και επιφάνεια χρήσης του και έκδοση του λογισµικού περιήγησης 

 
(2) Πέρα από τη χρήση του ιστοτόπου µας για καθαρά ενηµερωτικούς σκοπούς προσφέρουµε 
διάφορες υπηρεσίες, τις οποίες µπορείτε να χρησιµοποιήσετε, αν ενδιαφέρεστε και αφού δώσετε 
τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδοµένων (νοµική βάση: άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ 
του ΓΚΠ∆), όπως π.χ. την αποστολή ενηµερωτικού δελτίου (newsletter) στο σηµείο 6 αυτής της 
δήλωσης προστασίας δεδοµένων. 
 
Για αυτόν τον σκοπό πρέπει να διαβιβάσετε περαιτέρω δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, τα 
οποία χρησιµοποιούµε για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας ή για να επικοινωνήσουµε µαζί 
σας και για τα οποία ισχύουν οι βασικές αρχές για την επεξεργασία δεδοµένων που αναφέρονται 
σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδοµένων.  
Αν δεν παρέχετε τις απαιτούµενες πληροφορίες, ενδέχεται να µην µπορούµε να παρέχουµε την 
υπηρεσία µας. 
 
Αναφορικά µε τις λεπτοµέρειες, όπως π.χ. τη συγκατάθεση, την εναντίωση και την ανάκληση, 
παραπέµπουµε στις επιµέρους δηλώσεις προστασίας δεδοµένων µας σχετικά µε  
 

• την προστατευµένη µε σύνδεση περιοχή «Mein Arbeitsplatz» («Η θέση εργασίας µου»)  
• την αγορά εργασίας 

 
(3) Cookies 
Πέρα από τα προαναφερθέντα δεδοµένα αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας, όταν 
χρησιµοποιείτε τον ιστότοπό µας. Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου, τα οποία 
αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και αντιστοιχούν στο πρόγραµµα περιήγησης που 
χρησιµοποιείτε και µε τα οποία δίνονται συγκεκριµένες πληροφορίες σε αυτόν που δηµιούργησε 
το cookie (στην περίπτωση αυτή σε εµάς). Τα cookies δεν µπορούν να εκτελούν προγράµµατα ή 
να διαβιβάσουν ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να καταστήσουν τη 
διαδικτυακή προσφορά συνολικά αποτελεσµατικότερη και φιλικότερη προς τον χρήστη. 
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Χρήση των cookies: 

α) Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί τους εξής τύπους cookies, των οποίων η έκταση και ο τρόπος 
λειτουργίας επεξηγείται παρακάτω: 

 

– προσωρινά cookies/cookies συνεδρίας (βλέπε β) 

– µόνιµα cookies (βλέπε γ) 

 

β) Τα προσωρινά cookies διαγράφονται αυτόµατα, όταν κλείνετε το πρόγραµµα περιήγησης. Σε 
αυτά ανήκουν ιδίως τα cookies συνεδρίας. Αυτά αποθηκεύουν έναν κωδικό συνεδρίας, µε τον 
οποίο µπορούν να συσχετιστούν διάφορα αιτήµατα του προγράµµατος περιήγησής σας µε την 
κοινή συνεδρία. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζουµε τον υπολογιστή σας, όταν επιστρέφετε στον 
ιστότοπό µας. Τα cookie συνεδρίας διαγράφονται, όταν αποσυνδέεστε ή κλείνετε το πρόγραµµα 
περιήγησής σας. 

 

γ) Τα µόνιµα cookies (π.χ. η λειτουργία «παραµείνετε συνδεδεµένοι σε αυτόν τον υπολογιστή») 
παραµένουν στην τερµατική συσκευή σας και διαγράφονται αυτόµατα µετά από µια 
προκαθορισµένη περίοδο, η οποία µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το cookie. Μπορείτε να 
διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγµή µέσω των ρυθµίσεων ασφαλείας του προγράµµατος 
περιήγησής σας. 

 

δ) Στον ιστότοπό µας, συλλέγονται δεδοµένα και επεξεργάζονται σε ανωνυµοποιηµένη µορφή για 
τη συνεχή βελτιστοποίηση και ανάλυση των περιεχοµένων του ιστοτόπου µας. Για αυτόν τον 
σκοπό χρησιµοποιούµε το εργαλείο ανάλυσης διαδικτύου Webtrekk της Webtrekk GmbH. Η 
Webtrekk, ως πιστοποιηµένος από τον TÜV πάροχος υπηρεσιών, χρησιµοποιεί αποκλειστικά 
εξυπηρετητές στη Γερµανία. Κατά τη δηµιουργία ανωνυµοποιηµένων προφίλ χρήσης παράγονται 
ψευδώνυµα. Κατά την ψευδωνυµοποίηση αντικαθίσταται πλήρως το όνοµα ή ένα άλλο 
χαρακτηριστικό αναγνώρισης, έτσι ώστε να αποκλείεται η αναγνώριση του υποκειµένου των 
δεδοµένων. Αυτό περιλαµβάνει και τη χρήση cookies, τα οποία επίσης συλλέγουν και 
αποθηκεύουν δεδοµένα σε ψευδώνυµη µορφή. Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου, τα οποία 
αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και αντιστοιχούν στο πρόγραµµα περιήγησης που 
χρησιµοποιείτε και µε τα οποία δίνονται συγκεκριµένες πληροφορίες σε αυτόν που δηµιούργησε 
το cookie. 

Τα δεδοµένα δεν χρησιµοποιούνται σε καµία περίπτωση για την προσωπική αναγνώριση ενός 
επισκέπτη (στον βαθµό που αυτό θα ήταν καν τεχνικά εφικτό) και δεν συσχετίζονται µε τα σχετικά 
µε τον φορέα ενός ψευδώνυµου δεδοµένα. 

Νοµική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδοµένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του 
ΓΚΠ∆ σε συνδυασµό µε το άρθρο 15 TMG (γερµανικός νόµος περί τηλεπικοινωνιών). Συµφέρον 
µας είναι η λειτουργία και η διασφάλιση της βασικής λειτουργίας αυτού του ιστοτόπου. 

 

∆ικαίωµα εναντίωσης σύµφωνα µε το άρθρο 15 του νόµου περί τηλεπικοινωνιών 

Σύµφωνα µε το άρθρο § 15 του νόµου περί τηλεπικοινωνιών οι επισκέπτες ενός ιστοτόπου έχουν 
το δικαίωµα να αντιταχθούν στην αποθήκευση των ανωνυµοποιηµένα συληµένων δεδοµένων 
επισκέπτη τους, έτσι ώστε να µην συλλέγονται πια στο µέλλον. 

Για τον αποκλεισµό της ανάλυσης διαδικτύου Webtrekk ο τοµέας τοποθετεί ένα cookie µε το 
όνοµα webtrekkOptOut. Η εναντίωση αυτή ισχύει όσο δεν διαγράφετε το cookie. Για την 
ολοκλήρωση της εναντίωσης κάντε παρακαλώ κλικ στον παρακάτω σύνδεσµο. 

Τοποθέτηση cookie Opt-Out 

Η εναντίωσή σας µπορεί να ληφθεί υπόψη µόνο όσο το «cookie Opt-Out» παραµένει 
αποθηκευµένο στον υπολογιστή σας. Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι κατά τη διαγραφή των 
cookies σας διαγράφεται κατά κανόνα και το «cookie Opt-Out». Αν χρησιµοποιείτε 
περισσότερους υπολογιστές, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιηµένη τη δυνατότητα εναντίωσης σε 
κάθε τερµατική συσκευή. 
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5. ∆ιαγραφή και µπλοκάρισµα των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Τα δεδοµένα σας διαγράφονται µόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο 
συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση µιας καθαρά ενηµερωτικής χρήσης του ιστοτόπου η διεύθυνση IP 
διαγράφεται το αργότερο µετά από 7 ηµέρες από όλα τα συστήµατα που χρησιµοποιούνται σε 
σχέση µε τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου. Με τα υπόλοιπα δεδοµένα δεν µπορεί να 
δηµιουργηθεί συσχετισµός µε κάποιο πρόσωπο.  
 
Στην περίπτωση χρήσης περαιτέρω υπηρεσιών του ιστοτόπου µας, τα δεδοµένα σας 
αποθηκεύονται συνήθως στα συστήµατα µας για τη διαχείριση χρηστών. Αυτά τα δεδοµένα 
ελέγχονται τακτικά για το αν µπορούν να διαγραφούν. Αν κάποια δεδοµένα δεν είναι πλέον 
απαραίτητα στο πλαίσιο µιας σχέσης πελάτη ή ενδιαφερόµενου ή αν υπερισχύει ένα 
αντικρουόµενο συµφέρον, θα διαγράψουµε τα σχετικά δεδοµένα, εφόσον δεν υπάρχουν νοµικές 
υποχρεώσεις φύλαξής τους.  
 
Τα δεδοµένα σας πρέπει να διαγράφονται επίσης, όταν η αποθήκευσή τους απαγορεύεται (π.χ. 
αν τα δεδοµένα είναι εσφαλµένα και δεν είναι εφικτή η διόρθωσή τους). Εφόσον υφίστανται 
νόµιµοι ή πραγµατικοί λόγοι αντί της διαγραφής γίνεται µπλοκάρισµα (παραδείγµατος χάρη στην 
περίπτωση ειδικών υποχρεώσεων φύλαξης). 
 
 
6. ∆ιαβίβαση δεδοµένων σε τρίτους 
 
Τα δεδοµένα που µας δίνετε κατά κανόνα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ιδίως δεν διαβιβάζουµε 
δεδοµένα για διαφηµιστικούς σκοπούς.  
 
Χρησιµοποιούµε όµως ενδεχοµένως παρόχους υπηρεσιών, π.χ. για υπηρεσίες τεχνικής 
συντήρησης ή υπηρεσίες που σχετίζονται µε την επέκταση της ιστοσελίδας µας, για τη λειτουργία 
αυτού του ιστοτόπου ή για άλλα προϊόντα µας. Αυτοί έχουν επιλεχθεί και συµβεβληθεί 
προσεκτικά από εµάς, δεσµεύονται από τις εντολές µας και ελέγχονται τακτικά. 
 
 
7. Ενηµερωτικό δελτίο/διαφήµιση  
  
(1) Με τη συγκατάθεσή σας µπορείτε να γίνετε συνδροµητής του ενηµερωτικού µας δελτίου, µε το 
οποίο σας ενηµερώνουµε σχετικά µε τις τρέχουσες προσφορές µας. 
 
(2) Για την εγγραφή σας για το ενηµερωτικό µας δελτίο χρησιµοποιούµε τη διαδικασία που 
ονοµάζεται Double Opt-In. Αυτό σηµαίνει ότι µετά την εγγραφή σας σάς στέλνουµε ένα 
ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώσατε, µε το οποίο σας 
ζητάµε να επιβεβαιώσετε ότι επιθυµείτε να λαµβάνετε το ενηµερωτικό δελτίο. Αν δεν 
επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας εντός 48 ωρών, οι πληροφορίες σας θα µπλοκαριστούν και θα 
διαγραφούν αυτόµατα µετά από έναν µήνα. Επιπλέον αποθηκεύουµε τις εκάστοτε 
χρησιµοποιηµένες διευθύνσεις IP και τους χρόνους εγγραφής και επιβεβαίωσης. Σκοπός της 
διαδικασίας είναι η απόδειξη της εγγραφής σας και, αν χρειαστεί, η διαλεύκανση µιας πιθανής 
κατάχρησης των προσωπικών σας δεδοµένων. 
 
(3) Η µόνη υποχρεωτική πληροφορία για την αποστολή του ενηµερωτικού δελτίου είναι η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας. Η παροχή πρόσθετων χωριστά σεσηµασµένων 
δεδοµένων είναι εθελοντική και αυτά χρησιµοποιούνται για να µπορούµε να απευθυνθούµε σε 
εσάς προσωπικά ή να σας στείλουµε περαιτέρω πληροφορίες. Μετά την επιβεβαίωσή σας 
αποθηκεύουµε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας για την αποστολή του 
ενηµερωτικού δελτίου. Νοµική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχείο α του ΓΚΠ∆. 
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(4) Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγµή τη συγκατάθεσή σας για τη διαβίβαση του 
ενηµερωτικού δελτίου και να ακυρώσετε τη συνδροµή στο ενηµερωτικό δελτίο. Μπορείτε να 
δηλώσετε την ανάκλησή σας µε ένα κλικ στον σύνδεσµο που διατίθεται σε κάθε ηλεκτρονικό 
µήνυµα του ενηµερωτικού δελτίου µέσω αυτής της φόρµας του ιστοτόπου, µέσω ηλεκτρονικού 
µηνύµατος στη διεύθυνση newsletter@schueco.com ή µε ένα µήνυµα στα στοιχεία επικοινωνίας 
που αναφέρονται στα στοιχεία έκδοσης. 
 
(5) Και σε άλλα σηµεία του ιστότοπού µας έχετε τη δυνατότητα να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε 
περαιτέρω διαφηµιστικές επαφές εκ µέρους µας (ηλ. ταχυδροµείο, τηλέφωνο, ταχυδροµείο). Αν 
επιθυµείτε αυτού του είδους την επαφή, είναι αναγκαίο να παρέχετε τα απαιτούµενα στοιχεία για 
την επιλεγµένη επαφή (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµός τηλεφώνου, 
ταχυδροµική διεύθυνση). Αν εγγραφείτε, χρησιµοποιούµε τη διαδικασία Double Opt-In που 
περιγράφεται στο σηµείο 6 (2).  
 
(6) Φυσικά µπορείτε ακόµη και µετά τη συγκατάθεσή σας στη διαφήµιση να αντιταχθείτε ανά 
πάσα στιγµή στην επεξεργασία των δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς 
διαφήµισης. Μπορείτε να µας ενηµερώσετε στη διεύθυνση sleonardos@schueco.com µέσω 
ηλεκτρονικού µηνύµατος σχετικά µε την εναντίωσή σας στη διαφήµιση.  
 
 
8. Εικονίδια των µέσων κοινωνικής δικτύωσης στο υποσέλιδο του ιστοτόπου  
 
Συνήθως οι λύσεις µε κουπιά που παρέχονται από τα κοινωνικά δίκτυα (όπως το κουµπί «µου 
αρέσει» στο Facebook) διαβιβάζουν ήδη δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα στο αντίστοιχο 
κοινωνικό δίκτυο, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται έναν ιστότοπο στον οποίο έχει ενσωµατωθεί 
ένα κουµπί µέσου κοινωνικής δικτύωσης.  
 
Στην περίπτωσή µας αυτό δεν ισχύει. ∆εν ενσωµατώνουµε πρόσθετα κουµπιά στο υποσέλιδο του 
ιστοτόπου µας. Απλώς παριστάνονται εικονίδια. Αυτά παραπέµπουν µέσω εξωτερικού 
συνδέσµου προς τις αντίστοιχες πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όταν κάνετε κλικ σε 
αυτά. Είστε µόνο τότε ενεργά συνδεδεµένοι µε τις εκάστοτε πλατφόρµες, αν ενεργήσετε οι ίδιοι 
κάνοντας κλικ και συνδεθείτε, αν απαιτείται, µε την αντίστοιχη πλατφόρµα. ∆εν λαµβάνει χώρα 
διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα λόγω της ενσωµάτωσης των εικονιδίων που 
οδηγούν στις πλατφόρµες µέσων κοινωνικής δικτύωσης µόνο µε την απλή επίσκεψη του 
ιστοτόπου µας. 
 
 
9. ∆ήλωση προστασίας δεδοµένων σχετικά µε τη χρήση του YouTube 
 
Στον ιστότοπό µας έχουµε ενσωµατώσει συνιστώσες του YouTube. Το YouTube είναι µια 
διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει σε αυτούς που δηµοσιεύουν βίντεο να τοποθετήσουν 
δωρεάν τα βίντεο κλιπ τους και σε άλλους χρήστες τη δωρεάν προβολή, την αξιολόγηση και τον 
σχολιασµό αυτών. Το YouTube επιτρέπει τη δηµοσίευση βίντεο όλων των ειδών και για αυτόν τον 
λόγο είναι διαθέσιµες µέσω της διαδικτυακής πύλης πλήρεις ταινίες και τηλεοπτικές εκποµπές, 
αλλά και µουσικά βίντεο, τρέιλερ ή βίντεο που έχουν παραχθεί από τους ίδιους τους χρήστες. 
 
Η εταιρεία εκµετάλλευσης του YouTube είναι η YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 
94066 στις ΗΠΑ. Η YouTube, LLC είναι θυγατρική εταιρεία της Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 στις ΗΠΑ. 
 
Με την κλήση µιας από τις µεµονωµένες σελίδες αυτού του ιστοτόπου, της οποίας φορέας 
εκµετάλλευσης είµαστε εµείς και στην οποία έχει ενσωµατωθεί µια συνιστώσα του YouTube 
(βίντεο YouTube), το πρόγραµµα περιήγησης ιστού στο σύστηµα τεχνολογίας πληροφοριών σας 
οδηγείται αυτόµατα από την εκάστοτε συνιστώσα του YouTube στο να κατεβάσει µια 
αναπαράσταση της αντίστοιχης συνιστώσας του YouTube από το YouTube. Θα βρείτε περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά µε το YouTube στον ιστότοπο https://www.youtube.com/yt/about/de/. Στο 
πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας το YouTube και η Google λαµβάνουν γνώση του ποια 
συγκεκριµένη υποσελίδα του ιστοτόπου µας επισκέπτεστε. 
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Αν είστε ταυτόχρονα συνδεδεµένοι στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει µε την κλήση µιας 
υποσελίδας που περιέχει βίντεο YouTube, ποια συγκεκριµένη υποσελίδα του ιστοτόπου µας 
επισκέπτεστε. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από το YouTube και την Google και 
συσχετίζονται µε τον εκάστοτε λογαριασµό σας στο YouTube. 
 
Το YouTube και η Google λαµβάνουν πάντα µια πληροφορία σχετικά µε την επίσκεψη σας στον 
ιστότοπο µας µέσω της συνιστώσας YouTube, αν κατά τη στιγµή της κλήσης του ιστοτόπου µας 
είστε ταυτόχρονα συνδεδεµένοι στο YouTube και αυτό συµβαίνει ανεξάρτητα από το αν κάνετε 
κλικ σε βίντεο YouTube ή όχι. Αν δεν επιθυµείτε µια τέτοια διαβίβαση των πληροφοριών αυτών 
προς το YouTube και την Google, µπορείτε να αποτρέψετε τη διαβίβαση, διακόπτοντας τη 
σύνδεση µε τον λογαριασµό σας στο YouTube πριν την κλήση του ιστοτόπου µας. 
 
Οι δηλώσεις προστασίας δεδοµένων που δηµοσιεύει το YouTube και µπορούν να κληθούν στον 
ιστότοπο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, ενηµερώνουν σχετικά µε τη συλλογή, 
επεξεργασία και χρήση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από το YouTube και την Google. 
 
 
10. ∆ήλωση προστασίας δεδοµένων σχετικά µε τη χρήση του Google Remarketing 
 
Σε αυτόν τον ιστότοπο έχουµε ενσωµατώσει υπηρεσίες του Google Remarketing. Το Google 
Remarketing είναι µια λειτουργία του Google AdWords που προσφέρει τη δυνατότητα σε 
επιχειρήσεις, να προβάλουν διαφηµίσεις σε χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι προηγουµένως 
έχουν επισκεφτεί τον ιστότοπο της επιχείρησης. Η ενσωµάτωση του Google Remarketing 
επιτρέπει εποµένως σε επιχειρήσεις να παράγουν διαφηµίσεις που αφορούν τον χρήστη και 
συνεπώς να προβάλουν στον χρήστη του διαδικτύου διαφηµιστικές αγγελίες που σχετίζονται µε 
τα ενδιαφέροντά του. 
 
Εταιρεία εκµετάλλευσης των υπηρεσιών του Google Remarketing είναι η Google Inc., 1600 
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351 στις ΗΠΑ. 
 
Σκοπός της Google Remarketing είναι η προβολή διαφηµίσεων που σχετίζονται µε τα 
ενδιαφέροντά των χρηστών. Το Google Remarketing µας επιτρέπει να προβάλουµε διαφηµιστικές 
αγγελίες µέσω του διαφηµιστικού δικτύου της Google ή να επιτρέψουµε να προβληθούν σε 
άλλους ιστότοπους, οι οποίες εναρµονίζονται µε τις προσωπικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
χρηστών του διαδικτύου. 
 
Το Google Remarketing τοποθετεί ένα cookie στο σύστηµα τεχνολογίας πληροφοριών σας. 
Παραπάνω εξηγήσαµε ήδη, τι είναι τα cookies. Με την τοποθέτηση του cookie η Google αποκτά 
τη δυνατότητα να αναγνωρίσει τον επισκέπτη του ιστοτόπου µας, αν αυτός στη συνέχεια 
επισκεφτεί ιστότοπους που είναι επίσης µέλος του διαφηµιστικού δικτύου της Google. Με κάθε 
κλήση ενός ιστοτόπου, στον οποίο έχει ενσωµατωθεί η υπηρεσία του Google Remarketing, το 
πρόγραµµα περιήγησης ιστού σας αναγνωρίζεται αυτόµατα από την Google. Στο πλαίσιο αυτής 
της τεχνικής διαδικασίας η Google λαµβάνει γνώση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
της διεύθυνσης IP ή της συµπεριφοράς περιήγησης του χρήστη, την οποία η Google µεταξύ 
άλλων χρησιµοποιεί για να προβάλει διαφηµίσεις που σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντά των 
χρηστών. 
 
Μέσω του cookie αποθηκεύονται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. οι ιστότοποι που 
επισκεφτήκατε. Με κάθε επίσκεψη του ιστοτόπου µας διαβιβάζονται εποµένως δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα, συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης IP της σύνδεσής σας µε το 
διαδίκτυο, στην Google στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Αυτά τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Η Google τα 
διαβιβάζει ενδεχοµένως µέσω αυτής της τεχνικής διαδικασίας συληµένα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτους. 
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Όπως έχουµε περιγράψει παραπάνω, µπορείτε µε την αντίστοιχη ρύθµιση του χρησιµοποιηµένου 
προγράµµατος περιήγησης ιστού να αποτρέψετε ανά πάση στιγµή την τοποθέτηση cookies από 
τον ιστότοπό µας και να εναντιωθείτε µε αυτόν τον τρόπο µόνιµα στην τοποθέτηση cookies. Μια 
τέτοια ρύθµιση του χρησιµοποιηµένου προγράµµατος περιήγησης ιστού θα αποτρέψει επίσης την 
τοποθέτηση ενός cookie από την Google στο σύστηµα τεχνολογίας πληροφοριών του εν λόγω 
υποκειµένου των δεδοµένων. Επιπλέον τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί από την Google 
Analytics µπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγµή µέσω του προγράµµατος περιήγησης ιστού 
ή άλλων προγραµµάτων λογισµικού. 
 
Επιπλέον το υποκείµενο των δεδοµένων έχει τη δυνατότητα να εναντιωθεί στη διαφήµιση βάσει 
ενδιαφέροντος (εξατοµικευµένη διαφήµιση) από την Google. Για αυτόν τον σκοπό πρέπει να 
επισκεφτεί τον σύνδεσµο www.google.gr/settings/ads µε κάθε πρόγραµµα περιήγησης ιστού που 
χρησιµοποιεί και να προβεί εκεί στις επιθυµητές του ρυθµίσεις. 
 
Στον ιστότοπο https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ µπορείτε να βρείτε περαιτέρω 
πληροφορίες και τις ισχύουσες δηλώσεις προστασίας δεδοµένων (πολιτικές απορρήτου) της 
Google. 
 
Η συγκέντρωση των συληµένων δεδοµένων στον λογαριασµό σας στην Google γίνεται 
αποκλειστικά βάσει της συγκατάθεσή σας, την οποία µπορείτε να δώσετε στην Google και να την 
ανακαλέσετε (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠ∆). Στην περίπτωση διαδικασιών συλλογής 
δεδοµένων, που δεν συγκεντρώνονται στον λογαριασµό σας στην Google (π.χ. επειδή δεν έχετε 
λογαριασµό στην Google ή επειδή έχετε αντιταχθεί στην συγκέντρωση) η συλλογή των 
δεδοµένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠ∆. Το έννοµο συµφέρον απορρέει 
από το γεγονός ότι εµείς, ως φορέας εκµετάλλευσης της ιστοσελίδας, ενδιαφερόµαστε για την 
ανώνυµη ανάλυση των επισκεπτών του ιστοτόπου µας για διαφηµιστικούς σκοπούς. 
 
 
11. ∆ήλωση προστασίας δεδοµένων για τη χρήση των Google AdWords και Google 

Conversion Tracking 
 
Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί την υπηρεσία Google AdWords. Το AdWords είναι ένα 
επιγραµµικό διαφηµιστικό πρόγραµµα της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043 στις Ηνωµένες Πολιτείες(«Google»). 
 
Στο πλαίσιο του Google AdWords χρησιµοποιούµε το επονοµαζόµενο Conversion Tracking. Όταν 
κάνετε κλικ σε µια αγγελία τοποθετηµένη από την Google, τοποθετείται ένα cookie για το 
Conversion Tracking. Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται από το 
πρόγραµµα περιήγησης ιστού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα cookies χάνουν 
µετά από 30 ηµέρες την ισχύ τους και δεν αποσκοπούν στην προσωπική αναγνώριση των 
χρηστών. Όταν ο χρήστης επισκέπτεται ορισµένες σελίδες του ιστοτόπου αυτού και το cookie δεν 
έχει λήξει ακόµη, η Google και εµείς αναγνωρίζουµε ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στην αγγελία και 
προωθήθηκε σε αυτήν τη σελίδα. 
 
Κάθε πελάτης του Google AdWords λαµβάνει ένα άλλο cookie. Τα cookies δεν µπορούν να 
παρακολουθηθούν από τους ιστότοπους των πελατών του AdWords. Οι πληροφορίες που 
συλλέγονται µε τη βοήθεια του Conversion cookie αποσκοπούν στη δηµιουργία στατιστικών 
Conversion για πελάτες του AdWords που αποφάσισαν να χρησιµοποιήσουν Conversion 
Tracking. Οι πελάτες ενηµερώνονται σχετικά µε τον συνολικό αριθµό των χρηστών που έχουν 
κάνει κλικ στην αγγελία τους και προωθήθηκαν σε σελίδα σεσηµασµένη µε Conversion Tracking 
Tag. ∆εν λαµβάνουν όµως πληροφορίες, µε τις οποίες θα µπορούσαν να αναγνωριστούν οι 
χρήστες προσωπικά. Αν δεν θέλετε να λάβετε µέρος στο Tracking, µπορείτε να αντιταχθείτε σε 
αυτήν τη χρήση απενεργοποιώντας απλά το cookie του Google Conversion Trackings µέσω του 
προγράµµατος περιήγησης ιστού σας στις ρυθµίσεις χρήστη. Στη συνέχεια δεν θα 
συµπεριλαµβάνεστε πια στις στατιστικές Conversion Tracking. 
 
Η αποθήκευση των «Conversion Cookies» γίνεται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχείο στ του 
ΓΚΠ∆. Έχουµε έννοµο συµφέρον στην ανάλυση της συµπεριφοράςχρήσης, για να 
βελτιστοποιήσουµε τόσο τα περιεχόµενα του ιστοτόπου µας όσο και τη διαφήµισή µας. 
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Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Google AdWords και το Google Conversion 
Tracking στους κανονισµούς προστασίας δεδοµένων της 
Google: https://www.google.de/policies/privacy/. 
 
Μπορείτε να ρυθµίσετε το πρόγραµµα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας πληροφορεί για την 
τοποθέτηση των Cookies, να επιτρέπετε τη χρήση Cookies µόνο σε µεµονωµένες περιπτώσεις ή 
να την αποκλείσετε γενικά, καθώς και να ενεργοποιήσετε την αυτόµατη διαγραφή των Cookies µε 
το κλείσιµο του προγράµµατος περιήγησης. Σε περίπτωση απενεργοποίησης των Cookies η 
λειτουργικότητα αυτού του ιστοτόπου µπορεί να καταστεί περιορισµένη. 
 
 
12. ∆ήλωση προστασίας δεδοµένων σχετικά µε τη χρήση του Webtrekk  
 
Στον ιστότοπό µας έχουµε ενσωµατώσει συνιστώσες του Webtrekk. Το Webtrekk είναι 
συνδυασµός λύσης αναλυτικής και µάρκετινγκ σε ένα µόνο σύστηµα. Το Webtrekk δίνει τη 
δυνατότητα σε εκµεταλλευτές ιστότοπων να συλλέγουν δεδοµένα σχετικά µε τη χρήση του 
ιστοτόπου και να εξατοµικεύουν τις δραστηριότητες του µάρκετινγκ τους. 
 
Εταιρεία εκµετάλλευσης του Webtrekk είναι η Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 
Berlin στη Γερµανία. 
 
Με την κλήση µιας από τις µεµονωµένες σελίδες αυτού του ιστοτόπου, της οποίας φορέας 
εκµετάλλευσης είµαστε εµείς, το Webtrekk συλλέγει και αποθηκεύει δεδοµένα που τα 
χρησιµοποιούµε για το µάρκετινγκ µας και την βελτιστοποίηση της παρουσίας µας. Μέσω των 
αποκτηµένων δεδοµένων δηµιουργούνται ψευδωνυµοποιηµένα προφίλ χρήσης. Τα 
ψευδωνυµοποιηµένα προφίλ χρήσης χρησιµοποιούνται για την ανάλυση της συµπεριφοράς 
επισκεπτών και καθιστούν εφικτή τη βελτίωση της διαδικτυακής µας προσφοράς. Τα δεδοµένα 
που συλλέγονται µέσω της συνιστώσας Webtrekk δεν χρησιµοποιούνται για την αναγνώριση σας 
χωρίς την προηγούµενη λήψη της ξεχωριστής και ρητής συγκατάθεσής σας. Αυτά τα δεδοµένα 
δεν συσχετίζονται µε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδοµένα που περιέχουν το ίδιο 
ψευδώνυµο. 
 
Το Webtrekk τοποθετεί cookies στο σύστηµα τεχνολογίας πληροφοριών σας. Παραπάνω 
εξηγήσαµε ήδη, τι είναι τα cookies. H Webtrekk θα αναλύσει για λογαριασµό µας τα δεδοµένα και 
τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν µέσω του ιστοτόπου µας, για να αναλύσει τη συµπεριφορά 
χρήσης του υποκειµένου των δεδοµένων που επισκέφτηκε τον ιστότοπό µας. Επιπλέον η 
Webtrekk θα χρησιµοποιήσει τα δεδοµένα, για να παράγει για λογαριασµό µας εκθέσεις σχετικά 
µε τις δραστηριότητες των χρηστών καθώς και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες για την 
επιχείρησή µας, οι οποίες σχετίζονται µε τη χρήση του ιστοτόπου µας. H διεύθυνση IP του 
υποκειµένου των δεδοµένων δεν συσχετίζεται από την Webtrekk µε άλλα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα. 
 
Όπως έχουµε περιγράψει παραπάνω, µπορείτε µε την αντίστοιχη ρύθµιση του χρησιµοποιηµένου 
προγράµµατος περιήγησης ιστού να αποτρέψετε ανά πάση στιγµή την τοποθέτηση cookies από 
τον ιστότοπό µας και να αντιταχθείτε µε αυτόν τον τρόπο µόνιµα στην τοποθέτηση cookies. Μια 
τέτοια ρύθµιση του χρησιµοποιηµένου προγράµµατος περιήγησης ιστού θα αποτρέψει επίσης την 
τοποθέτηση ενός cookie από την Webtrekk στο σύστηµα τεχνολογίας πληροφοριών σας. 
Επιπλέον τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί από την Webtrekk µπορούν να διαγραφούν ανά 
πάσα στιγµή µέσω του προγράµµατος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραµµάτων λογισµικού. 
 
Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδοµένων που σχετίζονται µε τη 
χρήση αυτού του ιστοτόπου και παράγονται από το cookie του Webtrekk καθώς και στην 
επεξεργασία των δεδοµένων αυτών από τη Webtrekk και να την αποτρέψετε. Για αυτόν τον 
σκοπό πρέπει να κάνετε κλικ στον σύνδεσµο https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-
webtrekk/, ο οποίος τοποθετεί ένα cookie Opt-Out. Το cookie Opt-Out που παράγεται µε την 
εναντίωση αποτίθεται στο σύστηµα τεχνολογίας πληροφοριών σας. Αν τα cookies στο σύστηµά 
σας διαγραφούν µετά από εναντίωση, πρέπει να καλέσετε εκ νέου τον σύνδεσµο, για να 
τοποθετηθεί ένα νέο cookie Opt-Out. 
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Με την τοποθέτηση του cookie Opt-Out υφίσταται όµως η δυνατότητα, να µην µπορείτε να 
χρησιµοποιήσετε πλέον την πλήρη έκταση των λειτουργιών του ιστοτόπου µας. 
 
Στον ιστότοπο https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/ µπορείτε να βρείτε τις 
ισχύουσες δηλώσεις προστασίας δεδοµένων της Webtrekk. 
 
 
13. ∆ήλωση προστασίας δεδοµένων σχετικά µε τη χρήση του DoubleClick  
 
Στον ιστότοπό µας έχουµε ενσωµατώσει συνιστώσες του DoubleClick της Google. Το 
DoubleClick είναι µια µάρκα της Google, µε το όνοµα της οποίας προωθούνται κυρίως ειδικές 
λύσεις επιγραµµικού µάρκετινγκ σε διαφηµιστικές εταιρείες και εκδοτικούς οίκους. 
 
Εταιρεία εκµετάλλευσης του DoubleClick Google είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, 
Mountain View, CA 94043-1351 στις ΗΠΑ. 
 
Το DoubleClick της Google διαβιβάζει µε κάθε εµφάνιση, κλικ ή άλλη δραστηριότητα δεδοµένα 
στον εξυπηρετητή του DoubleClick. Κάθε µία από αυτές τις διαβιβάσεις δεδοµένων ενεργοποιεί 
ένα αίτηµα cookie στο πρόγραµµα περιήγησής σας. Αν το πρόγραµµα περιήγησης δεχτεί αυτό το 
αίτηµα, το DoubleClick τοποθετεί ένα cookie στο σύστηµα τεχνολογίας πληροφοριών σας. 
Παραπάνω εξηγήσαµε ήδη, τι είναι τα cookies. Σκοπός του cookie είναι η βελτιστοποίηση και 
προβολή διαφηµίσεων. Το cookie χρησιµοποιείται µεταξύ άλλων για την τοποθέτηση και 
προβολή ενδιαφερόντων για τον χρήστη διαφηµίσεων καθώς και για την παραγωγή εκθέσεων 
σχετικά µε διαφηµιστικές καµπάνιες και τη βελτίωση αυτών. Επιπλέον το cookie αποσκοπεί στο 
να αποφευχθεί η πολλαπλή προβολή της ίδιας διαφήµισης. 
 
Το DoubleClick χρησιµοποιεί έναν κωδικό cookie, ο οποίος απαιτείται για τη διεκπεραίωση της 
τεχνικής διαδικασίας. Ο κωδικός cookie απαιτείται παραδείγµατος χάρη για την προβολή µιας 
διαφηµιστικής αγγελίας σε πρόγραµµα περιήγησης. Το DoubleClick µπορεί να συλλάβει µέσω 
του κωδικού cookie, ποιες διαφηµιστικές αγγελίες έχουν ήδη προβληθεί στο πρόγραµµα 
περιήγησης, για να αποφευχθούν διπλές προβολές. Επιπλέον το DoubleClick διαθέτει χάρη στον 
κωδικό cookie τη δυνατότητα, να συλλάβει conversions. Οι conversions συλλαµβάνονται 
παραδείγµατος χάρη στην περίπτωση που προβλήθηκε µια διαφηµιστική αγγελία DoubleClick για 
έναν χρήστη και αυτός στη συνέχεια προέβη µε το ίδιο πρόγραµµα περιήγησης ιστού σε αγορά 
στον ιστότοπο του διαφηµιστή. 
 
Τα cookies του DoubleClick δεν περιέχουν δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα cookies 
DoubleClick µπορεί όµως να περιέχουν περαιτέρω αναγνωριστικά καµπάνιας. Τα αναγνωριστικά 
καµπάνιας αποσκοπούν στην αναγνώριση των καµπανιών, µε τις οποίες ο χρήστης έχει έρθει 
ήδη σε επαφή. 
 
Με την κλήση µιας από τις µεµονωµένες σελίδες αυτού του ιστοτόπου, στις οποίες έχει 
ενσωµατωθεί µια συνιστώσα DoubleClick, το πρόγραµµα περιήγησης ιστού στο σύστηµα 
τεχνολογίας πληροφοριών σας οδηγείται αυτόµατα από την εκάστοτε συνιστώσα του DoubleClick 
στο να διαβιβάσει δεδοµένα στην Google για τον σκοπό της επιγραµµικής διαφήµισης και του 
υπολογισµού προµηθειών. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας η Google λαµβάνει γνώση 
δεδοµένων, τα οποία η Google χρησιµοποιεί και για τον υπολογισµό προµηθειών. Η Google 
µπορεί µεταξύ άλλων να διαπιστώσει ότι κάνατε κλικ σε συγκεκριµένους συνδέσµους στον 
ιστότοπό µας. 
 
Όπως έχουµε περιγράψει παραπάνω, µπορείτε µε την αντίστοιχη ρύθµιση του χρησιµοποιηµένου 
προγράµµατος περιήγησης ιστού να αποτρέψετε ανά πάση στιγµή την τοποθέτηση cookies από 
τον ιστότοπό µας και να αντιταχθείτε µε αυτόν τον τρόπο µόνιµα στην τοποθέτηση cookies. Μια 
τέτοια ρύθµιση του χρησιµοποιηµένου προγράµµατος περιήγησης ιστού θα αποτρέψει επίσης την 
τοποθέτηση ενός cookie από την Google στο σύστηµα τεχνολογίας πληροφοριών σας. Επιπλέον 
τα cookies που έχουν ήδη τοποθετηθεί από την Google µπορούν να διαγραφούν ανά πάσα 
στιγµή µέσω του προγράµµατος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραµµάτων λογισµικού. 
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Στον ιστότοπο https://www.google.com/intl/de/policies/ µπορείτε να βρείτε περαιτέρω 
πληροφορίες και τις ισχύουσες δηλώσεις προστασίας δεδοµένων (πολιτικές απορρήτου) του 
DoubleClick της Google. 
 
 
14. Ενσωµάτωση του Google Maps ( Χάρτες Google) 
 
Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιµοποιούµε τις υπηρεσίες του Google Maps. Με αυτόν τον τρόπο 
µπορούµε να προβάλουµε για εσάς διαδραστικούς χάρτες απευθείας στον ιστότοπο και σας 
προσφέρουµε τη δυνατότητα άνετης χρήσης της λειτουργίας χαρτών. 
Πάροχος είναι η Google Inc., 1600 Ampithearte Parkway, Mountain View, CA 94043 στις ΗΠΑ. 
 
Με την επίσκεψη του ιστοτόπου η Google λαµβάνει την πληροφορία ότι έχετε καλέσει την 
αντίστοιχη υποσελίδα του ιστοτόπου µας και αποθηκεύεται η διεύθυνση IP σας. Αυτό γίνεται 
ανεξάρτητα από το γεγονός, αν η Google διαθέτει λογαριασµό χρήστη, µέσω του οποίου είστε 
συνδεδεµένος, ή αν δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασµός χρήστη. Αν είστε συνδεδεµένος µε το 
Google, τα δεδοµένα σας συσχετίζονται απευθείας µε τον λογαριασµό σας. Αν δεν επιθυµείτε 
συσχετισµό µε το προφίλ σας στο Google, πρέπει να αποσυνδεθείτε πριν την ενεργοποίηση του 
κουµπιού. Η Google αποθηκεύει τα δεδοµένα σας ως προφίλ χρήσης και τα χρησιµοποιεί για 
σκοπούς διαφήµισης, έρευνας αγοράς ή/και την προσαρµοσµένη στις ανάγκες διαµόρφωση του 
ιστοτόπου της. Μια τέτοια αξιολόγηση γίνεται ειδικά (ακόµη και για χρήστες που δεν έχουν 
συνδεθεί) για την παροχή σύµφωνης µε τις ανάγκες σας διαφήµισης και την ενηµέρωση άλλων 
χρηστών του κοινωνικού δικτύου σχετικά µε τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό µας. Έχετε το 
δικαίωµα να αντιταχθείτε στη δηµιουργία αυτών των προφίλ χρήσης, αλλά θα πρέπει να 
απευθυνθείτε στην Google για να το ασκήσετε. 
 
Στη δήλωση προστασίας δεδοµένων του παρόχου θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε 
τον σκοπό και την έκταση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων από τον πάροχο του 
πρόσθετου. Εκεί θα βρείτε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τα σχετικά δικαιώµατά σας 
και τις δυνατότητες ρύθµισης για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Η Google επεξεργάζεται τα δεδοµένα σας 
προσωπικού χαρακτήρα και στις ΗΠΑ και έχει υποβληθεί στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων ΕΕ-ΗΠΑ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 
 
 
15. Ενσωµάτωση του Google reCAPTCHA 
 
Για τη διασφάλιση επαρκούς ασφάλειας των δεδοµένων κατά τη µετάδοση ηλεκτρονικών 
εντύπων χρησιµοποιούµε, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, την υπηρεσία reCAPTCHA της 
εταιρείας Google Inc. 
Η υπηρεσία αυτή χρησιµοποιείται κυρίως για να γίνεται διάκριση, εάν η καταχώρηση 
πραγµατοποιείται από ένα φυσικό πρόσωπο ή καταχρηστικά µέσω µηχανικής και 
αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας. Η υπηρεσία περιλαµβάνει την αποστολή στην Google της 
διεύθυνσης IP και ενδεχοµένως περαιτέρω δεδοµένων που απαιτούνται από την Google για την 
υπηρεσία reCAPTCHA. Γι’ αυτό ισχύουν οι ρήτρες παρεκκλίσεως για την προστασία των 
δεδοµένων της Google Inc. Περισσότερες πληροφορίες για τις οδηγίες προστασίας δεδοµένων 
της Google Inc. µπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.google.de/intl/de/privacy ή τη 
διεύθυνση https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. 
 
 
16. Νοµική βάση της επεξεργασίας 
 
Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α του ΓΚΠ∆ είναι η νοµική βάση για τις πράξεις επεξεργασίας της 
Schüco, στις οποίες ζητάµε τη συγκατάθεση για έναν συγκεκριµένο σκοπό επεξεργασίας (π.χ. 
ενηµερωτικό δελτίο, «Mein Arbeitsplatz» («Η θέση εργασίας µου»), αγορά εργασίας). Αν η 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται για την εκτέλεση σύµβασης, της 
οποίας συµβαλλόµενος είναι το υποκείµενο των δεδοµένων, όπως παραδείγµατος χάρη στις 
πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την προµήθεια προϊόντων ή την παροχή 
κάποιας υπηρεσίας ή αντιπαροχής, η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο άρθρο παρ.  
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1 στοιχείο β του ΓΚΠ∆. Το ίδιο ισχύει για πράξεις επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την 
εφαρµογή προσυµβατικών µέτρων. Στις περιπτώσεις αιτηµάτων σχετικά µε τα προϊόντα και τις 
παροχές µας, για παράδειγµα, υποκείµεθα σε νοµική υποχρέωση, η οποία καθιστά αναγκαία την 
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως παραδείγµατος χάρη για την 
εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων. Η επεξεργασία αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 
στοιχείο γ του ΓΚΠ∆. Σε σπάνιες περιπτώσεις η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα µπορεί να καταστεί απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικών συµφερόντων του 
υποκειµένου των δεδοµένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Η περίπτωση αυτή θα προέκυπτε, 
παραδείγµατος χάρη, αν ένας επισκέπτης τραυµατιζόταν και θα έπρεπε να διαβιβαστούν το 
όνοµα του, η ηλικία του, τα δεδοµένα του ταµείου υγείας του ή άλλες ζωτικής σηµασίας 
πληροφορίες σε έναν γιατρό, ένα νοσοκοµείο ή λοιπούς τρίτους. Στην περίπτωση αυτή η 
επεξεργασία θα βασιζόταν στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο δ του ΓΚΠ∆. Τέλος, οι πράξεις 
επεξεργασίας µπορεί να βασίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ του ΓΚΠ∆. Σε αυτήν τη 
νοµική βάση βασίζονται πράξεις επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από καµία από τις 
προαναφερόµενες νοµικές βάσεις, αν η επεξεργασία απαιτείται για τη διαφύλαξη έννοµου 
συµφέροντος, δικού µας ή τρίτων, υπό τον όρο ότι δεν υπερισχύουν τα συµφέροντα, τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα και οι θεµελιώδεις ελευθερίες του υποκειµένου των δεδοµένων. Τέτοιου 
είδους πράξεις επεξεργασίας µας επιτρέπονται ιδίως επειδή αναφέρονται ρητά από την 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Ήταν της άποψης ότι µπορεί να υποτεθεί έννοµο συµφέρον, αν το 
υποκείµενο των δεδοµένων είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογικό 47 εδάφιο 2 
ΓΚΠ∆). 
 
 
 
Ενηµέρωση: Μάιος 2019 
 


