Δήλωση εμπιστευτικότητας
Η MANN+HUMMEL σοβαρά εφαρμόζει την προστασία δεδομένων και θα θέλαμε να σας εξηγήσουμε στην παρούσα
δήλωση ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας επεξεργαζόμαστε. Η προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα είναι προτεραιότητά μας για αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι το να διατηρούμε τις αυστηρές διατάξεις σχετικά
με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αυτονόητη. Προστασία δεδομένων αρχίζει από τη
διαφάνεια. Διότι ο σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι κατά όλη τη διάρκεια περιόδου κατά την οποία φυλάσσουμε
τα δεδομένα σας θα ξέρετε με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε καθώς και με ποιον τρόπο μπορείτε να περιορίσετε ή
απολύτως να κάνετε αδύνατη η χρήση τους. πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μας είναι
συμβατή με τις ισχύουσες διατάξεις περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
I. Διεύθυνση του υπεύθυνου οργάνου
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Διεύθυνση: ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, Πολωνία
Τηλ. +48 65 572 89 00
II. Διεύθυνση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη
ΜANN+HUMMEL,παρακαλεστείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας:
data.protection.mhpl@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Διεύθυνση: ul. Wrocławska 145,
63-800 GOSTYŃ, Πολωνία
III. Νομική βάση επεξεργασίας
Συγκεντρώνουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν μας
επιτρέπει το δίκαιο ή όταν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για αυτά.
Στο πλαίσιο στο οποίο θα λάβουμε τη συγκατάθεση στην επεηεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από
το πρόσωπο το οποίο αφοράνε τα δεδομένα, η νομική βάση επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
είναι το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα Α) του Κανονισμού της ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών (ΓΚΠΔ).
Κατά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτείται για εκτέλεση της σύμβασης όπου ένας
συμβαλλόμενος είναι το πρόσωπο το οποίο αυτά τα δεδομένα αφοράμε, το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα β) του ΓΚΠΔ
είναι η νομική βάση. Αυτό αφορά ακόμη όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που απαιτούνται για εκτέλεση

των προ-συμβατικών μέτρων.
Στην έκταση στην οποία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται, για εκτέλεση της νομικής
υποχρέωσης υπόκειται η εταιρεία μας και η νομική βάση είναι το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα γ) του ΓΚΠΔ. Ως εταιρεία

διεπόμαστε παραδείγματος χάρην στις νομοθετικές περιόδους διατήρησης δεδομένων σύμφωνα με το γερμανικό
φορολογικό κώδικα (ΑΟ) και το γερμανικό εμπορικό κώδικα (HGB).
Σε περίπτωση που η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εποτελέι σημαντκό συμφέρον του προσώπου
το οποίο αυτά τα δεδομένα αφοράνε ή άλλο φυσικό πρόσωπο, η νμική βάση είναι το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα δ) του
ΓΚΠΔ.
Αν η επεξεργασία δεδομένων είναι αναγκαία για διασφάλιση του δικαιολογημένου συμφέρον της εταιρείας μας ΄ξ του
τρίτου και τα συμφέροντα, τα βασικά δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου το οποίο αυτά τα δεδομένα
αφοράνε δεν υπερβαίνουν τα πρώτα από τα προαναφερόμενα, τότε η νομική βάση είναι το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα
γ) του ΓΚΠΔ.

IV. Λήπτης δεδομένων
Τοποθέτηση επεξεργασίας
Η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων σας γίνεται το καλύτερο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής ένωσης / του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕ/ΕΟΧ). Το πιο συχνά δεν προβλέπεται η μεταφορά τους σε ένα κράτος εκτός
της ΕΕ. Ορισμένες διαδικασίες μπορεί όμως να απαιτήσουν την επεξεργασία τους εκτός της ΕΕ/ΕΟΧ. Ακόμη αν η
MANN+HUMMEL αναθέτει στους παρέχοντες υπηρεσιών την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο
έδαφος της ΕΕ/ΕΟΧ ή στο κράτος εκτός της ΕΕ), αναλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση
ότι η επεξεργασία δεδομένων είναι συμβατή με τις διατάξεις περί της προστασία δεδομένων.
V. Τα δικαιώματά που έχετε
Τα δικαιώματα προσώπου το οποίο αφοράνε τα δεδομένα
Αν τα δεδομένα σας είναι υπό την επεξεργασία, τότε είστε το πρόσωπο το οποίο αφοράνε εν έννοια του ΓΚΠΔ.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 και τα επόμενα του ΓΚΠΔ έχετε δικαίωμα να λάβετε τις πληροφορίες από το υποκείμενο
υπεύθυνο δεδομένων σας τα οποία επεξεργάζεται η MANN+HUMMEL, το δικαίωμα διόρθωσης δεδομένων το
δικαίωμα περιορισμού επεξεργασία τους, το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων , το δικαίωμα παραλαβής γνωστοποίηση
δεδομένων, τι δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, δικαίωμα υποβολής αντίστασης κατά της επεξεργασία δεδομένων, το
δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων και το δικαίωμα να μην είστε υποκείμενοι στην
απόφαση η οποία θεμελιώνει αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων.
Για αν ασκήσετε τα δικαιώματα ως πρόσωπο το οποίο αφοράνε τα δεδομένα, φτάνει να στείλετε ένα μήνυμα e-mail
στην εξής διεύθυνση: rodo@mann-hummel-ft.com
Δικαίωμα υποβολής παραπόνου στο ρυθμιστικό όργανο
Ανεξάρτητα από άλλα νομικά ή δικαστικά μέτρα έχετε δικαίωμα υποβολής του παραπόνου στο ρυθμιστικό όργανο και
ειδικά στο κράτος μέλος όπου έχετε τον τόπο διαμονής κατοικίας σας, όπου βρίσκεται ο τόπος εργασίας σας ή όπου
πιθανή παράβαση έγινε, αν πιστεύετε ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας παραβιάζει τον
ΓΚΠΔ.
Το ρυθμιστικό όργανο στο οποίο κατευθύνεται το παράπονο, ενημερώνει τον προσφεύγοντα για την κατάσταση και τα
αποτελέσματα του παραπόνου συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανάληψης των νομικών μέτρων σύμφωνα με
τι άρθρο 78 του ΓΚΠΔ.
Μπορείτε νε επιλέξετε το ρυθμιστικό όργανο (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ). παραδείγματος χάρην μπορείτε να προσφύγετε
στο ρυθμιστικό όργανο που είναι υπεύθυνο για τη MANN+HUMMEL στο γερμανικό ομοσπονδιακό κρατίδιο της
Βάδης-Βυρτεμβέργης.

VI. Δικαίωμα τροποποιήσεων
Διατηρούμε το δικαίωμα εισαγωγής τροποποιήσεων στη παρούσα δήλωση εμπιστευτικότηατς σύμφωνα με τις
νομικές διατάξεις.

VII. Ιστοσελόιδες www MANN+HUMMEL FT Poland:

http://filtron.eu
http://wixeurope.com
http://mann-hummel-ft.pl
http://academy.filtron.eu/
http://institute.wixeurope.com/
http://benefit.filtron.pl
http://partner.filtron.pl
http://russia.filtron.eu
http://belarus.filtron.eu
http://partnerby.filtron.eu
http://moldova.filtron.eu
http://moldova-ru.filtron.eu
http://partnermd.filtron.eu
http://wix.ua
http://akciya.wix.ua
http://partner.wix.ua
http://hero.wixeurope.com

Στοιχεία σχετικά με τη χρήση
Κατά επίσκεψη της ιστοσελίδας του ομίλου μας οι γενικές πληροφορίες φυλάσσονται στο αρχείο του πρωτόκολλου.
Αυτό εξυπηρετεί μόνο τους συστηματικούς σκοπούς. τα φυλασσόμενα δεδομένα σχετικά με τη χρήση δεν
φυλάσσονται μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα εξής δεδομένα που καταγράφοντα κατά κάθε είσοδο
στην ιστοσελίδα:
•

Ανώνυμη διεύθυνση IP

•

Ημερομηνία και ώρα αναγνώρισης

•

Όνομα αναγνωριζόμενου αρχείου

•

Προειδοποίηση αν η αναγνώριση επέτυχε (κωδικός κατάστασης)

•

Όγκος μεταφερόμενων δεδομένων

•

Ιστοσελίδα στην οποία έγινε η πρόσβαση

•

Περιγραφή χρησιμοποιούμενης μηχανής αναζήτησης

•

Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
Τα παραπάνω δεδομένα δεν μεταδίδονται στους τρίτους και δεν είναι υποκείμενο καμίας ανάλυσης εκτός αν
υπάρχει η νομική υποχρέωση να το εκτελέσουμε.
Η εταιρική ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα εξής αρχεία cookies, εργαλεία για παρακολούθηση και αρχεία δέσμης
ενεργειών για ανάλυση των επισκέψεών σας1:

•

Τεχνικά απαραίτητα αρχεία cookies

•

Αρχεία cookies για τους σκοπούς ανάλυσης

•

Google Analytics

•

Παρακολούθηση newslettera

Στην εξάρτηση από τον τύπο τους οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη εξυπηρέτηση των αρχείων

1

cookies, των εργαλείων για παρακολούθηση και των αρχείων δέσμης ενεργειών. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό
το θέμα περιέχονται στο κεφάλαιο VIII.
Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν λεγόμενοι συλλογικοί σελιδοδείκτες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα
περιέχονται στο κεφάλαιο IX.

Επικοινωνία
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας φυλάσσουμε τα δεδομένα σας με σκοπό την επεξεργασία της ερώτησης σας και ακόμη
σε περίπτωση που πρόκειται να γίνει η συνεχής αλληλογραφία. Μετά από πλήρη επεξεργασία της αίτησής σας αυτά
τα δεδομένα πλήρως εξαλείφονται. Μια εξαίρεση είναι η κατάσταση όπου τα δεδομένα υπόκεινται στη νομική περίοδο
διατήρησης δεδομένων ή άλλη ορισμένη υποχρέωση διατήρησης.
Newsletter
Υπάρχει δυνατότητα συνδρομής του δωρεάν newsletter χάρη στο οποίο μπορείτε να μάθετε για ενημερώσεις και
προσφορές προϊόντων. Σε αυτή η διαδικασία η διεύθυνση e-mail που μας δώσατε, μας μεταδίδεται. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σας είναι υπό της επεξεργασίας κατά τη διαδικασία καταγραφής με σκοπό την αποστολή του
newsletter.
Αφού εγγραφτείτε στο newsletter θα λάβετε το μήνυμα e-mail με σκοπό τη διαπίστωση. Διατηρούμε τη διεύθυνση IP
σας και την ημερομηνία καταγραφής. Η διατήρηση χρησιμοποιείται ως τεκμήριο σε περίπτωση όταν ένα τρίτο
καταχράται τη διεύθυνση e-mail και καταγράφεται με σκοπό να λαμβάνει το newsletter χωρίς γνώση του ιδιοκτήτη
αυτής της διεύθυνσης.
Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας στη διατήρηση των δεδομένων σας. Το να
αποσύρετε τη συγκατάθεση μπορεί να γίνει ακόμη μέσα από του συνδεσμού του ίδιου του newsletter. Αφού
αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα θα εξαλειφθούν. Στη συνέχεια δεν θα λάβετε το newsletter πια.
Για να καταλάβουμε καλύτερα με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται το newsletter, εκτιμάμε τη συμπεριφορά των χρηστών
κατά την αποστολή του newsletter Αυτό γίνεται όμως αποκλειστικά με χρήση των ψευδωνύμων. Περισσότερες
λεπτομερειακές πληροφορίες για το θέμα παρακολούθησης των newsletter περιέχονται στο κεφάλαιο IX. Αρχεία
cookies, παρακολούθηση, βύσματα και αρχεία δέσμης ενεργειών υπό το γράμμα β) Παρακολούθηση του newsletter.
Πληροφορίες για τον αιτούντα (http://mann-hummel-ft.pl)
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στη έκταση αναγκαία στην εκτέλεση της διαδικασίας
υποβολής αιτήσεων. Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση ακόμη ηλεκτρονικά. τα δεδομένα βεβαίως θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς σε σχέση με επεξεργασία της αίτησης και δε θα μεταδοθούν στους
τρίτους. Πρέπει να θυμηθείτε ότι τα μηνύματα που στέλνονται χωρίς κωδικοποίηση δεν στέλνονται με προστασία
πρόσβασης.
Κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε είναι οι εξής:
•

Κύρια στοιχεία του αιτούντος (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, θέση εργασίας)

•

Στοιχεία κατηγοριοποίησης (επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό, προγενέστερες δραστηριότητες,
επαγγελματικά τυπικά προσόντα)

•

Αναφορές και πιστοποιητικά (στοιχεία επιδόσεων, στοιχεία βαθμολογίας κλπ.)

•

Στοιχεία σύνδεσης (e-mail, κωδικός πρόσβασης)

Αν υποβάλατε αίτηση για ορισμένη θέση εργασίας και η θέση αυτή δεν είναι διαθέσιμη πια ή ότνα αναγνωρίσουμε ότι
έχετε τα προσόντα που ταιριάζουν καλύτερα σε άλλη θέση εργασίας, θα θέλαμε να σας στείλουμε την αίτησή σας σε
άλλο τμήμα της εταιρείας. Με σκοπό να το κάνουμε πρέπει να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα εξαλειφθούν εκτός
αν ρητά επιθυμείτε να τα διατηρήσουμε για ορισμένο καιρό, περισσότερο καιρό ή σε περίπτωση που καταρτίσατε τη
σύμβαση. Η νομική βάση είναι άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα α), β) και στ) του ΓΚΠΔ καθώς και η παράγραφος 26 του
γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (BDSG).
E-learning
Πρόσωπα που επιθυμούν να λάβουν το πιστοποιητικό διαβεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής στη μονάδα e-learning
που είναι διαθέσιμη στη academy.fitlron.eu ή στη institute.wixeurope.com, παρακαλούνται να μας δώσουν τα
εξής στοιχεία:
•

τίτλος, όνομα, επώνυμο,

•

διεύθυνση,

•

αριθμός τηλεφώνου,

•

διεύθυνση e-mail.

Τα δεδομένα που μας παραδίδετε με σκοπό να λάβετε το πιστοποιητικό θα συλλεχθούν, καταγραφούν και όταν
όταν αυτό γίνει αναγκαίο, θα παραδοθούν σε όλες τις επιχειρήσεις συμπλεκόμενες αποκλειστικά για αυτό το σκοπό.
Δεν γίνεται συλλογή, επεξεργασία,
τροποποίηση ή μετάδοση άλλων δεδομένων.
VIII. Αρχεία cookies, παρακολούθηση και αρχεία δέσμης ενεργειών
α).

Αρχεία cookies

Περιγραφή και έκταση επεξεργασίας δεδομένων
Για να κάνουμε την ιστοσελίδα μας ακόμη πιο ελκυστική για τους επισκέπτες και να επιτρέψουμε χρήση ορισμένων
λειτουργιών, σε ορισμένες ιστοσελίδες χρησιμοποιούμε τα αρχεία «cookies». Αυτά είναι μικρά αρχεία δοκιμής που
καταγράφονται στη τελική σας συσκευή. Ορισμένα αρχεία cookies που χρησιμοποιούμε εξαλείφονται αφού
ολοκληρώσει η συνεδρίαση της μηχανής αναζήτησης δηλ. όταν κλείσετε τη μηχανή ανχζήτησης (λεγόμενα αρχεία
cookies συνεδρίασης). Άλλα αρχεία cookie παραμένουν στην τελική σας συσκευή και μας επιτρέπουν να
αναγνωρίσουμε ξανά τη μηχανή αναζήτησης κατά την επόμενη επίσκεψη (λεγόμενα μόνιμα αρχεία cookies). Τα
αρχεία cookies δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ούτε σε ανάκτηση πρόσβαση σε άλλα αρχεία ενός υπολογιστή
ούτε σε ορισμό της διεύθυνσης e-mail.
Περισσότερες μηχανές αναζήτησης είναι διαμορφωμένες ώστε να αποδεχτούν αυτόματα τα αρχεία cookies. Αν στη
μηχανή αναζήτησής σας έχουν καταγραφεί εξ ορισμού ρυθμίσεις των cookies, όλες οι διαδικασίες θα γίνου το φόντο,
χωρίς να το παρατηρήσετε. Μπορείτε όμως να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να διαμορφώνσετε τη μηχανή
αναζήτησης σας ώστε νε ενημερωθείτε για διατήρηση των cookies και να λάβετε απόφαση για αποδοχή τους σε
ορισμένες περιπτώσεις ή ώστε η αποδοχή των cookies να είναι απενεργοποθημένη κατά τους γενικούς κανόνες ή σε
ειδικές περιστάσεις.

Εντούτοις κάποιες ιστοσελίδες (και η δική μας) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα χωρίς τα cookies γιατί
αυτά χρειάζονται για τις διαδικασίες όπως η παραγγελία.
Τεχνικά απαραίτητα αρχεία cookies
Χρησιμοποιούμε τα cookies για να φτιάχνουμε την ιστοσελίδα μας ακόμη πιο εύχρηστη. Πολλά στοιχεία της
ιστοσελίδας μας απαιτούν την δυνατότητα ταύτισης της μηχανής αναζήτησης από την οποία έγινε η πρόσβαση ακόμη
όταν αλλάξετε την ιστοσελίδα.
Τα αρχεία cookies διατηρούν και μεταφέρουν τα εξής δεδομένα:
1. Ρύθμιση γλώσσας
2. Στοιχεία σύνδεσης
Αρχεία cookies για τους σκοπούς ανάλυσης
Στην ιστοδελίδα μας χρησιμοποιούμε ακόμη τα cookies που επιτρέπουν την ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών στο
διαδίκτυο.
Έτσι δα μεταφερόμενα δεδομένα μπορεί να είναι ως εξής:
1. Καταγραμμένες αναζητούμενες λέξεις
2. Συχνότητα επισκέψεων ιστοσελίδων
3. Χρήση λειτουργιών μιας ιστοσελίδας
Συλλεγμένα με τέτοιο τρόπο δεδομένα του χρήστη υπόκεινται στην ψευδωνυμία κατά την τεχνική διαδικασία. Αυτό
σημαίνει ότι ήδη δεν υπάρχει δυνατότητα να ταιριάξουμε τα δεδομένα του χρήστη που εισάγει στην ιστοσελίδα. Αυτά
τα δεδομένα δεν φυλάσσονται μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη.
Όταν οι χρήστες εισάγονται στην ιστοσελίδα μας το μπάνερ τους ενημερώνει για την εφαρμογή των αρχείων cookies
για τους σκοπούς της ανάλυσης και αφορά την παρούσα δήλωση εμπιστευτικότητας. Με τον ίδιο σκοπό προβάλλονται
ακόμη οι πληροφορίες ότι στις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησης μπορείτε να απενεργοποιήσετε την καταγραφή των
αρχείων cookies.

Νομική βάση επεξεργασίας εδομένων
Η νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με χρήση των αρχείων cookies είναι το άρθρο 6
εδάφιο 1 γράμμα στ') του ΓΚΠΔ.
Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων
Ο σκοπό εφαρμογής των cookies αναγκαίων από την τεχνική άποψη, είναι απλοποίηση χρήσης της ιστοσελίδας μας
από τους χρήστες. Πολλές λειτουργίες δεν μπορούν να προσφερθούν χωρία τα cookies. Αυτά απαιτούν την
επαναλαηπτική αναγνώριση της μηχανής αναζήτησης.
Απαιτούμε τα cookies από την άποψη των εξής εφαρμογών:
1.

Αποδοχή των ρυθμίσεων γλώσσας

2.

Καταγραφή των εκφράσεων που αναζητάτε

Τα δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται από τα τεχνικά απαραίτητα cookies δεν χρησιμοποιούνται στη δημιουργία
του προφίλ του χρήστη.

Τα αναλυτικά αρχεία cookies χρησιμοποιούνται για βελτίωση της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της. Τα
αναλυτικά αρχεία cookies μας παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας και έτσι μπορούμε
να βελτιώνουμε συνεχώς την προσφορά μας.
Σε αυτή τη φάση υπάρχει ανάγκη πιο λεπτομερειακής περιγραφής του σκοπού των αναλυτικών αρχείων cookies.
Αυτός ο σκοπός είναι ακόμη δικαιολογημένο συμφέρον στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με το άρθρο 6 εδάφιο 1 γράμμα στ') του ΓΚΠΔ.
Διάρκεια διατήρησης και δυνατότητα απόσυρσης της συγκατάθεσης καθώς και εξάλειψη δεδομένων
Τα αρχεία cookies διατηρούνται στον υπολογιστή του χρήστη και μας στέλνονται από τον υπολογιστή. Σχετικά με αυτό
ο χρήστης πλήρως ελέγχει τη χρήση των cookies. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε την αποστολή των
αρχείων cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησης. Τα αρχεία cookies που ήδη έχουν καταγραφεί
μπορούν να εξαλειφθούν οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να αυτοματοποιήσετε αυτή τη διαδικασία. Αν τα cookies είναι
απενεργοποιημένα για την ιστοσελίδα μας, μπορεί να εμφανιστεί ότι όχι όλες οι λειτουργίες της ιστοσελίδας μπορούν
να χρησιμοποιηθούν πλήρως.

β. Παρακολούθηση
Παρακολούθηση newsletter
Για να καταλάβουμε καλύτερα με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται το newsletter, εκτιμάμε τη συμπεριφορά των χρηστών
κατά την αποστολή του newsletter Για αυτό το λόγο τα μηνύματα e-mail που μας στάλθηκαν περιέχουν λεγόμενους
δείκτες web beacon που ακόμη λέγονται τα πίξελ παρακολούθησης. Αυτά είναι εικονικά αρχεία τύπου πίξελ που
συνδέονται με την ιστοσελίδα μας και συνεπώς μας επιτρέπουν την ανάλυση της συμπεριφοράς σας ως χρήστες.
Αυτό είναι δυνατό με χρήση των web beacon που είναι συνδεδεμένοι στη διεύθυνση e-mail σας και είναι συνδεδεμένοι
με το αναγνωριστικό σας. Αυτά ακόμη περιέχονται στους συνδέσμους που βρίσκονται στο newsletter.
Αποκτημένα με τέτοιο τρόπο δεδομένα χρησιμοποιούμε να δημιουργήσουμε το προφίλ του χρήστη που θα μας
επιτρέψει καλύτερη προσαρμογή του newsletter στα ειδικά ενδιαφέροντά σας. Όταν διαβάζετε το newsletter μας, εμείς
καταγράφουμε σε ποιους συνδέσμους κάνετε κλικ και χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να ορίσουμε τα
προσωπικά ενδιαφέροντά σας. Συνδυάζουμε αυτά τα δεδομένα με τις ενέργειες σας στην ιστοσελίδα μας.
Μπορείτε να ασκήσετε την αντίσταση κατά χρήσης αυτής της παρακολούθησης οποιαδήποτε στιγμή κάνοντας κλικ
στον ειδικό σύνδεσμο ππυ περιέχεται σε κάθε μήνυμα e-mail. Αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται τόσο καιρό όσο
είστε συνδρομητές του newsletter. Αφού ακυρώσετε τη συνδρομή τα δεδομένα διατηρούνται για τους στατιστικούς
σκοπούς αποκλειστικά σε ανώνυμη μορφή.
Αυτή η κορφή παρακολούθησης δύναται ακόμη αν εξ ορισμού απενεργοποιήσατε την αναζήτηση των εικόνων στον
πελάτη του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε τέτοια περίπτωση το newsletter δεν θα προβληθεί πλήρως και
κάποιες λειτουργίες μπορούν να μην είναι ενεργές. Σε περίπτωση χεροκίνητης ενεργοποίησης όλων των εικόνων
ενεργοποιείται η λειτουργία παρακολούθησης όπως περιγράφεται παραπάνω.

Google Analytics
Η παρούσα ιστοσελίδα εφαρμόζει το Google Analytics, τη διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης Google Inc (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Η εφαρμογή καλύπτει τον τρόπο λειτουργία

«Universal Analytics» (ανάλυση γενική χρήσης). Αυτό διευκολύνει αναγραφή δεδομένων, συνεδριάσεων και
αλληλεπιδράσεων μεταξύ πολλών συσκευών στο ψευδώνυμο αναγνωριστικό του χρήστη και έτσι την ανάλυση
δραστηριότητας του χρήστη σε διαφορετικές συσκευές.
Το Google Analytics εφαρμόζει τα cookies με σκοπό να βοηθήσει την ιστοσελίδα να αναλύσει τον τρόπο
αλληλεπίδρασης με την ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που αναπαράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση της
παρούσας ιστοσελίδα από σας κανονικά μεταδίδονται στον εξυπηρετητή Google στις ΗΠΑ και εκεί διατηρούνται. Διότι
σε αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί η ανώνυμη IP το Google πρώτα θα κοντέψει τη διεύθυνση IP σας στα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκή Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενοι της θήκης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλθεί στον εξυπηρετητή Google στις ΗΠΑ και θα την
κοντέψουν εκεί. Η διεύθυνση IP που στέλνουμε από τη μηχανή αναζήτησής σας εν όψει του Google Analytics,, δεν
συνδέεται μα άλλα δεδομένα του Google. Κατά την εντολή του χειριστή της ιστοσελίδας το Google αναλύει τη χρήση
της παρούσας σελίδας από σας με σκοπό τη σύνταξη των εκθέσεων της δραστηριότητας στην ιστοσελίδα αυτή και να
προσφερθούν στο χειριστή της ιστοσελίδας οι συναφές υπηρεσίες που συνδέονται με αυτή την ιστοσελίδα και τη
χρήση του διαδικτύου. Ο σκοπός αυτό είναι ακόμη το δικαιολογημένο συμφέρον μας σε σχέση με την επεξεργασία
δεδομένων. Η νομική βάση εφαρμογής του Google Analytics είναι παράγραφος 14 εδάφιο 3 του γερμανικού νόμου
περί των τηλέ-μέσων (TMG) και ο άρθρο 6 παράγραφος 1 γράμμα στ') του ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα που στέλνουμε και
που είναι συνδεδεμένα μα τα αρχεία cookie, τα login (π.χ. αναγνωριστικό του χρήστη) ή τα αναγνωριστικά
διαφημίσεων, εξαλείφονται αυτόματα μετά από 26 μήνες. Τα δεδομένα των οποία περίοδο διατήρηση έληξε, αυτόματα
εξαλείφονται μια φορά το μήνα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες και την προστασία
δεδομένων στην ιστοσελίδα https://www.google.com/analytics/terms/de.html
ή στη https://policies.google.com/?hl=de.

Ενεργοποιήστε το Google Analytics
Οι επόμενες πληροφορίες για τη χρήση δεδομένων από το Google για του σκοπούς διαφήμισης και τη δυνατότητα
ρύθμισης και απόσυρσης της συγκατάθεσης του χρήστη είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες του Google.
•

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("χρήση των δεδομένων από το Google κατά επίσκεψη
ιστοσελίδων ή εφαρμογών των συνεταίρων μας”)

•

http://www.google.com/policies/technologies/ads ("χρήση δεδομένων για τους σκοπούς διαφήμισης")

•

http://www.google.de/settings/ads ("διαχείριση δεδομένων που χρησιμοποιεί το Google για προβολή
διαφημίσεων")

•

http://www.google.com/ads/preferences/ ("Ορίστε ποιες διαφημίσεις προβάλλει το Google")

Google Ad Services / Google AdWords Conversion / Google Dynamic Remarketing:
Μαζί με την εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA λειτουργούμε στον
τομέα μάρκετινγκ για να ελέγξουμε αν ο επισκέπτης διαδικτύου έμαθε για την ιστοδελίδα μας μέσα από το Google. Το
Google χρησιμοποιεί τα αρχεία cookies που είναι καταγραμμένα στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση
χρήσης της ιστοσελίδας. Τα cookies προγραμματίζονται στη λεγόμενη παρακολούθηση μετατροπής μετά από κλικ στη
διαφήμιση που τοποθετείται από το Google. Αυτά τα cookies ακυρώνονται μετά από 30 μέρες και δεν
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς προσωπικής αναγνώρισης. Αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα αρχεία cookies που
χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της μετατροπής, μπορείτε να προγραμματίσετε τη μηχανή αναζήτησής σας
ώστε να μπλοκάρει τα αρχεία cookies από τον αναγνωριστικό τομέα googleadservices.com. Για να κάνετε απολύτως

αδύνατη εκτέλεση του κωδικού JavaScript από το Google, μπορείτε να εγκαταστήσετε το blocker JavaScript
(np. www.noscript.net lub www.ghostery.com). Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτές τις μεθόδους ή για το θέμα
τι μπορείτε να κάνετε για να κάνετε αδύνατη χρήση αυτών των πληροφοριών από το Google, κάντε κλικ στον
παρακάτω σύνδεσμο: https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=pl.
Google:
Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ο κωδικός JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA (εφεξής: Google). Αν ενεργοποιήσατε το JavaScript στη μηχανή αναζήτησης και δεν έχετε
εγκαταστήσει το μπλοκάρισμα JavaScript, Państwa η μηχανή αναζήτησης πιθανώς θα στείλει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σας στο Google. Για να κάνετε μπλοκάρετε εκτέλεση του κωδικού JavaScript μαζί του
Google, μπορείτε να εγκαταστήσετε το blocker JavaScript (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).
Google Video:
Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ο κωδικός JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA (εφεξής: Google Video). Αν ενεργοποιήσατε το JavaScript στη μηχανή αναζήτησης και δεν έχετε
εγκαταστήσει το μπλοκάρισμα JavaScript, Państwa η μηχανή αναζήτησης πιθανώς θα στείλει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σας στο Google Video. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στη
δήλωση εμπιστευτικότητας των δεδομένων του Google Video: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Για να
κάνετε μπλοκάρετε εκτέλεση του κωδικού JavaScript μαζί του Google Video, μπορείτε να εγκαταστήσετε το blocker
JavaScript (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).
gstatic:
Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ο κωδικός JavaScript firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA (εφεξής: Google). Αν ενεργοποιήσατε το JavaScript στη μηχανή αναζήτησης και δεν έχετε
εγκαταστήσει το μπλοκάρισμα JavaScript, Państwa η μηχανή αναζήτησης πιθανώς θα στείλει τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σας στο Google. Για να κάνετε μπλοκάρετε εκτέλεση του κωδικού JavaScript μαζί του
Google, μπορείτε να εγκαταστήσετε το blocker JavaScript (np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

YouTube:
Η παρούσα προσφορά online χρησιμοποιεί την πλάτφορμα βίντεο YouTube, που προμηθεύεται από τη YouTube,
LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). Το YouTube είναι μια πλατφόρμα μου επιτρέπει
αναπαραγωγή των αρχείων ήχου και βίντεο.
Αν μπείτρε στην ιστοσελίδα της προσφοράς μας η ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγή YouTube θα δημιουργήσει
τη σύνδεση με το YouTube, ώστε να μπορέσει να σταλθεί κα να αναπαραχθεί το αρχείο βίντεο ή ήχου. Κατά αυτή τη
διαδικασία τα δεδομένα ακόμη μεταφέρονται στο YouTube ως στο υπεύθυνο υποκείμενο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη
για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από το YouTube.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση και τον σκοπό συλλογής δεδομένων, την συνεχή επεξεργασία αι
χρήση δεδομένων από το YouTube,τα δικαιώματά σας και επιλεγμένες επιλογές προστασίας δεδομένων βρίσκονται
στην πολιτική απορρήτου του YouTube. Περισσότερα στοιχεία για αυτό το θέμα περιέχονται στη δήλωση ιδιωτικού
απορρήτου του YouTube (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). Για να κάνετε κάνετε απολύτως αδύνατη
εκτέλεση του κωδικού JavaScript του YouTube, μπορείτε να εγκαταστήσετε το blocker JavaScript
(np. www.noscript.net lub www.ghostery.com).

