
 
 

Δήλωση απορρήτου  

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πότε ισχύει η παρούσα Δήλωση Απορρήτου; Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα 

Προσωπικά Δεδομένα που δίνετε στην ΑΚΡΙΤΑΣ όπως περιγράφεται παρακάτω.  

Τι τα κάνει η ΑΚΡΙΤΑΣ τα Προσωπικά μου Δεδομένα; Η ΑΚΡΙΤΑΣ θα επεξεργαστεί τα 

Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται παρακάτω  μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση 

Απορρήτου. Όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας 

Δεδομένων, θα βρείτε πληροφορίες στην Ενότητα Β παρακάτω.  

Διάρκεια επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Όπου η ΑΚΡΙΤΑΣ επεξεργάζεται και 

χρησιμοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας (δείτε το Β 

παρακάτω), η ΑΚΡΙΤΑΣ θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα (i) μόνο για όσο απαιτείται 

ώστε να ικανοποιήσει τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω ή (ii) μέχρι να διαφωνήσετε με την 

χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από την ΑΚΡΙΤΑΣ ή (iii) μέχρι να αποσύρετε την 

συγκατάθεσή σας (όπου συγκαταθέσατε για να χρησιμοποιήσει η ΑΚΡΙΤΑΣ τα Προσωπικά σας 

Δεδομένα).  

Δικαιώματα υποκείμενων δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε, οποιαδήποτε στιγμή, από την 

ΑΚΡΙΤΑΣ πληροφορίες σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργάζεται η ΑΚΡΙΤΑΣ και 

τη διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Να γνωρίζετε ότι αν ζητήσετε να 

διαγράψει η ΑΚΡΙΤΑΣ τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να 

χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ΑΚΡΙΤΑΣ που απαιτούν την χρήση των Προσωπικών σας 

Δεδομένων από αυτήν. 



Μπορείτε οποτεδήποτε να ζητήσετε από την ΑΚΡΙΤΑΣ να περιορίσει ή να σταματήσει την περαιτέρω 

επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας  

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν πιστεύετε ότι η ΑΚΡΙΤΑΣ δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά 

Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν ή την ισχύουσα νομοθεσία 

περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Χρήση του παρόντος ιστότοπου από παιδιά. Αυτός ο ιστότοπος δεν προορίζεται για άτομα κάτω 

των 18 ετών. Αν είστε κάτω από 18 ετών, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτόν 

τον ιστότοπο. 

 

B. ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΒΑΣΕΙ 

ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΟΥ 

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η ΑΚΡΙΤΑΣ θα χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας, μόνο όπως 

αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω, και αφού δώσετε την συγκατάθεσή σας εκ των προτέρων στις 

σχετικές λειτουργίες επεξεργασίας. Επομένως, κάθε πληροφορία σχετικά με την λειτουργία 

επεξεργασίας, αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, συνδέεται με μία δήλωση συγκατάθεσης στο 

αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας της ΑΚΡΙΤΑΣ. 

Παροχή πληροφοριών. Αν ζητήσετε πληροφορίες από την ΑΚΡΙΤΑΣ, αυτή θα χρησιμοποιήσει τα 

Προσωπικά Δεδομένα που καταχωρίσατε στον ιστότοπο της ΑΚΡΙΤΑΣ (συνήθως το όνομά σας και 

τη διεύθυνση (email) προκειμένου να σας παράσχει τις αιτούμενες πληροφορίες.  

Επιπλέον, επικοινωνούμε σε τακτική βάση με email με τους χρήστες που κάνουν εγγραφή στις 

υπηρεσίες μας, και επίσης μπορεί να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά για να επιλύσουμε 

παράπονα πελάτη ή να διερευνήσουμε ύποπτες συναλλαγές. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη 

διεύθυνση email σας για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στα προϊόντα μας, 

ενημερώσεις σχετικά με εκδηλώσεις της εταιρίας και να σας στείλουμε ειδοποιήσεις και άλλες 

γνωστοποιήσεις σύμφωνα με την νομοθεσία. 


