ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥ Α.Ε.», µε αντικείµενο εργασιών
«Super Market τροφίµων και ποτών», µε έδρα την Ιαλυσό Ρόδου, επί της Λεωφόρου Ηρακλειδών
77 και υποκατάστηµα στην πόλη της Ρόδου επί της οδού Καναδά & Βενετοκλέων γωνία, µε Α.Φ.Μ.
999874416, Δ.Ο.Υ Ρόδου, όπως εκπροσωπείται νοµίµως (στο εξής η «Εταιρία»), προβαίνει σε
σύννοµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας
εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί προσωπικών δεδοµένων, µε βάση τον Κανονισµού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (στο εξής ο «Κανονισµός») και
σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω:
1. Τα προσωπικά δεδοµένα που υφίστανται επεξεργασία
Η Εταιρία προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι
πληροφοριών, αυτοµατοποιηµένων ή µη, σχετικών µε φυσικό πρόσωπο, από τις οποίες αυτό
ταυτοποιείται ή µπορεί να ταυτοποιηθεί, άµεσα ή έµµεσα (π.χ. πληροφορίες όπως το όνοµα, η
διεύθυνση κατοικίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ο αριθµός τηλεφώνου).
Κατά τη διάρκεια µίας επίσκεψης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, συλλέγονται αυτόµατα δεδοµένα
για τεχνικούς λόγους, ήτοι η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή
πρόσβασης, ιστοσελίδα από την οποία µας επισκέπτεσθε (σύσταση), ηµεροµηνία και ώρα επίσκεψης,
τύπος προγράµµατος περιήγησης και ρυθµίσεις του προγράµµατος περιήγησης, λειτουργικό
σύστηµα, τα οποία συνιστούν προσωπικά δεδοµένα υπό προϋποθέσεις. Κατ΄ αρχήν, τα στοιχεία αυτά
συλλέγονται στο βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την
προστασία της ιστοσελίδας, ενάντια στις επιθέσεις και την κακόβουλη χρήση, καθώς και σε
ψευδώνυµη ή ανώνυµη µορφή για στατιστικούς σκοπούς.
Προς τους ειδικότερους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι για
ενηµέρωση για προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες, προσφορές, εκδηλώσεις και
διαγωνισµούς, µέσω email ή φυλλαδίων, καθώς και για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς, η
Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδοµένα: Ονοµατεπώνυµο, Διεύθυνση
Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου.
2. Σκοπός χρήσης προσωπικών δεδοµένων
Η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα παραπάνω προσωπικά δεδοµένα, για την
παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε, όπως η παραγγελία προϊόντων τηλεφωνικά ή µέσω e-mail, όταν
επικοινωνείτε µαζί της µέσω τηλεφώνου ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή όταν θέλετε να µας
στείλετε πληροφορίες µε κάποιο άλλο τρόπο και, ως εκ τούτου διαβιβάζετε τα δεδοµένα σας σε εµάς
για το σκοπό αυτό.
Επιπλέον, αποθηκεύουµε και χρησιµοποιούµε προσωπικά δεδοµένα και τεχνικές πληροφορίες, στο
βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη και αντιµετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή
άλλης παράνοµης συµπεριφοράς στην ιστοσελίδα µας, π.χ. για τη διατήρηση της ασφάλειας των
δεδοµένων στην περίπτωση των επιθέσεων κατά των συστηµάτων πληροφορικής µας.
Τέλος, αποθηκεύουµε και χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα σας, στο βαθµό που είµαστε νοµικά
υποχρεωµένοι να το πράξουµε, όπως για παράδειγµα ενόψει µιας επίσηµης οδηγίας ή µιας δικαστικής
ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων και των απαιτήσεών
µας, καθώς και για περιπτώσεις υπεράσπισης της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων.
3. Νοµική βάση επεξεργασίας
Αναφορικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για τους παραπάνω σκοπούς βασιζόµαστε
στην εκτέλεση της σύµβασης, το να σας παράσχουµε το καλύτερο και πλέον κατάλληλο περιεχόµενο
για τον ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης, εντοπισµού
απάτης και άλλους νοµικούς σκοπούς. Όταν χρησιµοποιούµε προσωπικά δεδοµένα για να

εξυπηρετήσουµε τα έννοµα συµφέροντά µας, δίνουµε πάντα προτεραιότητα στα δικά σας δικαιώµατα
και συµφέροντα αναφορικά µε την προστασία των δεδοµένων σας, έναντι των δικών µας
δικαιωµάτων και συµφερόντων.
4. Χρόνος διατήρησης δεδοµένων
Η εταιρία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδοµένα για όσο χρονικό
διάστηµα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας και για να
συµµορφωθεί µε τις νοµικές της υποχρεώσεις και για να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι τυχόν
νοµικών αξιώσεων. Μετά την παραπάνω χρονική περίοδο, η Εταιρία θα προχωρήσει στην οριστική
διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδοµένων.
5. Διαβίβαση δεδοµένων σε τρίτους
Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο πρόσωπο, αρχές
εφαρµογής του νόµου και σε άλλες κυβερνητικές αρχές ή σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θα γίνει µόνο σε περίπτωση που αυτή προβλέπεται από τη νοµοθεσία για τα προσωπικά δεδοµένα ή
είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισµό ή τη δίωξη ποινικών αδικηµάτων και
απάτης.
6. Γενικοί όροι προστασίας προσωπικών δεδοµένων
Τα παραπάνω προσωπικά δεδοµένα θα είναι προσβάσιµα και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία
αποκλειστικά και µόνο από εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της Εταιρίας, οι οποίοι θα επεξεργαστούν
τα προσωπικά δεδοµένα αποκλειστικά για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και σε
καµία περίπτωση για δικό τους όφελος. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται µέσω του site
φυλάσσονται σε πολλαπλά προστατευόµενες βάσεις δεδοµένων, ενώ έχουν ληφθεί τα απαραίτητα
ηλεκτρονικά και φυσικά µέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδοµένων αυτών. Η εταιρία µας
εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, προκειµένου να διασφαλίζει και να µπορεί να
αποδεικνύει ότι η επεξεργασία δεδοµένων διενεργείται σύµφωνα µε τον κανονισµό. Σε περίπτωση
παραβίασης των δεδοµένων σας και εφόσον η παραβίαση αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο
τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εµπίπτει σε µία από τις
εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόµος, η Εταιρία αναλαµβάνει την υποχρέωση να σας ενηµερώσει
σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
7. Τα δικαιώµατά σας
Έχετε το δικαίωµα να:
- Αιτηθείτε πρόσβαση στα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα
να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούµε για εσάς και να
επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόµαστε σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου.
- Αιτηθείτε διόρθωση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούµε για εσάς. Αυτό σας
δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε ατελή ή ανακριβή δεδοµένα που διατηρούµε για εσάς, αν και
διατηρούµε το δικαίωµα να σας ζητήσουµε να επικυρώσετε την ακρίβεια των νέων δεδοµένων που
µας παρέχετε.
- Αιτηθείτε διαγραφή των δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα
να µας ζητήσετε να διαγράψουµε ή να αφαιρέσουµε δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν
υπάρχει εύλογη αιτία για να συνεχίσουµε να τα επεξεργαζόµαστε. Παρακαλούµε, ωστόσο όπως
γνωρίζετε ότι ενδεχοµένως να µην είµαστε πάντοτε σε θέση να συµµορφωθούµε προς το αίτηµά σας
για διαγραφή για συγκεκριµένους νοµικούς λόγους για τους οποίους θα σας ειδοποιήσουµε, αν
κρίνεται απαραίτητο, µε την υποβολή του αιτήµατός σας.
- Αιτηθείτε περιορισµό της επεξεργασίας δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σας δίνει
τη δυνατότητα να µας ζητήσετε να αναστείλουµε την επεξεργασία δεδοµένων σας προσωπικού
χαρακτήρα αν θέλετε να επιβεβαιώσουµε την ακρίβεια των δεδοµένων, όταν η χρήση των δεδοµένων

εκ µέρους µας είναι αθέµιτη, αλλά δεν επιθυµείτε τη διαγραφή τους από εµάς, όταν επιθυµείτε να
διατηρήσουµε τα δεδοµένα σας ακόµα κι αν δεν τα ζητάµε, σε περίπτωση που είναι απαραίτητο για
εσάς προκειµένου να επικυρώσετε, ασκήσετε ή υπερασπιστείτε νοµικές αξιώσεις, ή αν έχετε
αντιταχθεί στη χρήση των δεδοµένων σας από εµάς αλλά πρέπει να επιβεβαιώσετε αν έχουµε
επιτακτικούς νόµιµους λόγους να το κάνουµε.
- Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγµή σε περίπτωση που η επεξεργασία εκ µέρους
µας την δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό είναι
κάτι που δεν µπορεί να επηρεάσει τη σύννοµη επεξεργασία που πραγµατοποιήθηκε πριν αποσύρετε
τη συγκατάθεσή σας.
Εάν επιθυµείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώµατα που περιγράφονται παραπάνω,
επικοινωνήστε µαζί µας στο e-mail που δίνεται παρακάτω. Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα
προαναφερθέντα δικαιώµατα, η Εταιρία µας θα λάβει όλα τα δυνατά µέτρα για την άµεση
ικανοποίηση του αιτήµατός σας, σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις και τους όρους του Κανονισµού
και θα σας ενηµερώσει γραπτώς σχετικά µε την ικανοποίηση του αιτήµατός σας, ή για λόγους που
εµποδίζουν την άσκηση του δικαιώµατος από εσάς ή την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τα
προαναφερθέντα δικαιώµατα σύµφωνα µε τον Κανονισµό. Εάν τα αιτήµατά σας είναι προδήλως
αβάσιµα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα τους, η Εταιρία δύναται είτε
να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαµβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή
της ενηµέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούµενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να
δώσει συνέχεια στο αίτηµα. Επιπλέον, έχετε το δικαίωµα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική
Αρχή Προστασίας Δεδοµένων, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδοµένων είναι αντίθετη µε τον Κανονισµό.
8. Δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας
Εκτός των ρητά αναφερόµενων εξαιρέσεων (πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων, συνεργατών και
φορέων), όλο το περιεχόµενο του ιστότοπού µας, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, γραφικών,
φωτογραφιών, σχεδίων, κειµένων, των παρεχόµενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων
αυτού του ιστότοπου (website), αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία, κατατεθειµένα σήµατα και
σήµατα υπηρεσιών της επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού
δικαίου, του ευρωπαϊκού κανονισµού και των διεθνών συµβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε
δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν µέρει αντικείµενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης,
αναπαραγωγής, αναδηµοσίευσης ή να "φορτωθεί", να µεταδοθεί ή να διανεµηθεί µε οποιονδήποτε
τρόπο.
9. Πολιτική Cookies
Τα cookies είναι µικρά κοµµάτια κώδικα που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στη µνήµη του
υπολογιστή του χρήστη όσο βρίσκεστε µέσα στην ιστοσελίδα µας. Χρησιµοποιούνται για την
διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, την εύκολη πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν, για
στατιστικούς λόγους, για λόγους διαφήµισης και πάντως σε καµία περίπτωση τα cookies δεν
επιτελούν καµία άλλη λειτουργία εκτός των αναφεροµένων στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Σε
καµία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα
επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει µε τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, µέσω
τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία
του υπολογιστή σας. Η χρήση των cookies διευκολύνει την ιστοσελίδα 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 βοηθούν την Εταιρία να βλέπει την απόδοση και την
επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας της, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόµενό της,
σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των επισκεπτών.

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). Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, η
Εταιρία χρησιµοποιεί τα εξής:
Α) Απολύτως απαραίτητα: Τα τεχνικώς απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σηµασίας για την
ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιµοποιήσετε τις
λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατοµική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα
cookies, δεν µπορούµε να προσφέρουµε αποτελεσµατική λειτουργία του ιστότοπού µας. Επιπλέον,
τα cookies αυτά επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυµάται τις επιλογές σας όπως το µέγεθος
γραµµατοσειράς, ή αν έχετε απαντήσει σε κάποια δηµοσκόπησή µας, ώστε να παρέχει βελτιωµένες
και προσωποποιηµένες λειτουργίες.
Β) Cookies Επιδόσεων (Google analytics):
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο που χρησιµοποιείτε τον ιστότοπο,
για παράδειγµα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυµες
πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τη
βελτίωση των επιδόσεων µίας ιστοσελίδας.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies µέσα
από τις επιλογές ρύθµισης στο πρόγραµµα περιήγησης που χρησιµοποιείτε. Αν επιλέξετε να
απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισµένα µέρη της ιστοσελίδας µπορεί να µη λειτουργούν επαρκώς.
10. Αλλαγές στην Πολιτική
Καθώς η επιχείρησή µας αλλάζει διαρκώς, έτσι µπορεί να αλλάξει και η παρούσα Πολιτική
Απορρήτου. Αν θέλετε να βλέπετε τις αλλαγές που γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική για
τη χρήση των Cookies, παρακαλούµε να επισκέπτεστε την Πολιτική για να τις βλέπετε.
Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά µε την παρούσα δήλωση απορρήτου, συµπεριλαµβανοµένου
οποιουδήποτε αιτήµατος άσκησης των νοµίµων δικαιωµάτων σας, επικοινωνήστε µαζί µας
ηλεκτρονικά µέσω του smpappou@gmail.com.

