Όροι Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ TOY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ lavdas.gr (ο “Ιστότοπος”), που ανήκει στην εταιρεία ΛΑΒΔΑΣ
Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ 27, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 51 τηλ: 210 9949349 (η
«Εταιρεία»).
Η πλοήγηση/περιήγησή σας στον Ιστότοπο, ή η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται
από αυτόν, συνιστά ανεπιφύλακτη δήλωση ότι ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Αυτή (η Υπηρεσία) αναγνωρίζετε ότι
παρέχεται «ως έχει».
Το περιεχόμενο του ιστότοπου lavdas.gr είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και γνωριμία
με τα Brands και τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του
συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Εταιρείας.
Η Εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και
προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν
άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις
προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση του Ιστότοπου, ή οποιασδήποτε
παρεχόμενης από τον Ιστότοπο υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των
όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ
ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, όπως κάθε φορά έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους
και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.
Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του Ιστότοπου και η
σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς
υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει
την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα
τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Ιστότοπου.
Ο ιστότοπος δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των επισκεπτών του. Σε αυτούς
τους Όρους Xρήσης – Πολιτική Απορρήτου εξηγείται ο τρόπος διαχείρισης των προσωπικών
δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών, σύμφωνα το ισχύον νομικό πλαίσιο [(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2016/679 και 2016/680 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και
των τυχόν εφαρμοστικών νόμων αυτού, ν. 4624/2019 κλπ].
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Ζητείται από τον κάθε επισκέπτη/χρήστη να αποδεχθεί τη χρήση Cookies σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Πολιτικής, την πρώτη φορά που θα επισκεφθεί τον Ιστότοπο.
Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, και αποδεχόμενος αυτή την Πολιτική, ο
επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται τη χρήση από μέρους του Ιστότοπου των Cookies
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο lavdas.gr, τον επίσημο ιστότοπο της
εταιρείας ΛΑΒΔΑΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ 27, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 164 51 τηλ:
210 9949349. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ
σημαντική για εμάς και λαμβάνουμε μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε
την Ιστοσελίδα μας. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη στην
Ιστοσελίδα και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς
προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο
ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς
ή ιστοσελίδες.
Κάνοντας χρήση του παρόντος ιστότοπου συμφωνείτε με τους όρους της πλέον πρόσφατης
Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε μελετήστε τους
Όρους Χρήσης του ιστότοπου προκειμένου να κατανοήσετε τους γενικούς κανόνες για τη
χρήση της Ιστοσελίδας. Με την επιφύλαξη ειδικής πρόβλεψης σε άλλες δηλώσεις, πολιτικές,
όρους χρήσης ή επικοινωνίες στον ιστότοπο η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, η Πολιτική για τα Cookies και οι Όροι Χρήσης αποτελούν τη
συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου. Η πρόσβαση
ωστόσο σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή υλικά συγκεκριμένων ενοτήτων του ιστότοπου
μπορεί να υπόκειται σε επιπλέον όρους. Αντίστοιχα η ενεργοποίηση ενός συνδέσμου από
αυτή τον ιστότοπο σε άλλο μπορεί να υπόκειται σε επιπλέον όρους (τους όρους χρήσης και
την πολιτική απορρήτου των τρίτων ιστότοπων θα πρέπει να τους μελετήσετε και να τους
εξετάσετε χωριστά από τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ασφαλείας του
ιστότοπου)
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία σχετική με ένα
φυσικό πρόσωπο, εφόσον αυτό το φυσικό πρόσωπο ταυτοποιείται ή μπορεί να
ταυτοποιηθεί (δηλαδή ακόμη και εάν δεν προσδιορίζεται ποιο είναι το πρόσωπο που αφορά
η πληροφορία, αλλά αυτό μπορεί να συναχθεί έμμεσα συνδυάζοντας άλλες πληροφορίες).
Η πλειοψηφία των υπηρεσιών του ιστότοπου παρέχεται χωρίς τη συλλογή πληροφοριών που
ταυτοποιούν τους επισκέπτες μας. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για τις ανάγκες
προσωπικής επικοινωνίας με εσάς ή για της ανάγκες απάντησης στις ερωτήσεις σας,
προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει τα αιτήματά σας. Μεταξύ άλλων, αυτά τα
δεδομένα, μπορεί να περιέχουν, όνομα, διεύθυνση, e-mail και αριθμό τηλεφώνου.
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Οι πληροφορίες αυτές, θα χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που έχετε συναινέσει σε
επικοινωνία για λόγους προώθησης μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή τηλεφώνου, καθώς και για
να ενημερωθείτε και να δώσετε την δική σας άποψη σε επερχόμενες υπηρεσίες και/ή
προωθητικές ενέργειες. Εάν μας αποστείλετε αιτήματα υπηρεσιών ή στείλετε οποιοδήποτε
άλλο υλικό στο site, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να λάβουμε
πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία
ή να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν θα αποκαλυφθούν
σε τρίτους, χωρίς την δική σας συγκατάθεση, εκτός κι αν κάτι τέτοιο απαιτηθεί από τις
νομικές αρχές, ή σε περιπτώσεις όπου κριθεί απαραίτητο για την προώθηση της παραγγελίας
σας ή την απάντηση του αιτήματός σας, ή για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών της
Εταιρείας.
Συλλέγουμε επίσης συγκεντρωτικές πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τους χρήστες για να
μάθουμε περισσότερα για τις περιοχές του ιστότοπου που ενδιαφέρουν περισσότερο τους
επισκέπτες, ή να μάθουμε ποιος επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Μπορεί σε ορισμένες
περιπτώσεις να αναρτήσουμε μηνύματα από τους επισκέπτες του ιστότοπου, όπως σχόλια
σχετικά με τις υπηρεσίες μας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτεται η ταυτότητα του γράφοντος
Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ταχυδρομικές επιστολές ή / και μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά
στέλνοντας email στο info@lavdas.gr. Παρακαλούμε να δώσετε το ακριβές όνομα σας, την
ταχυδρομική διεύθυνση και / ή τη διεύθυνση email. Θα μεριμνήσουμε ώστε το όνομά να
αφαιρεθεί από τη λίστα των παραληπτών μας.
Σας προσφέρουμε συγκεκριμένες επιλογές σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες που
συλλέγουμε από εσάς, όπως σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες και τον
τρόπο που επικοινωνούμε μαζί σας. Για να επικαιροποιήσετε τις προτιμήσεις σας, να μας
ζητήσετε να αφαιρέσουμε τις πληροφορίες σας από τις λίστες αλληλογραφίας μας ή
υποβάλετε ένα αίτημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται κατωτέρω.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας πείτε να μην σας αποστέλλουμε διαφημιστική
επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο διαγραφής που
θα βρείτε εντός των διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε
από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας ως αναφέρεται παρακάτω. Μπορείτε επίσης να
εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στέλνοντας μας email στο info@lavdas.gr.
Μπορείτε να ζητήσετε να σταματήσει η εταιρεία να σας στέλνει διαφημιστικά μηνύματα
μέσω ταχυδρομείου ακολουθώντας τις οδηγίες που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται σε
μια συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μην μας
επιτρέπεται να σας στέλνουμε διαφημιστικό υλικό ταχυδρομικά επικοινωνώντας μαζί μας
όπως αναφέρεται παρακάτω.
Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει ή να προβάλετε
ένσταση σε οποιαδήποτε στιγμή για νόμιμους λόγους, ως προς την επεξεργασία των
προσωπικών σας πληροφοριών. Θα εφαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας μέσα σε εύλογο
χρονικό διάστημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποσύροντας τη συγκατάθεσή σας για τη
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χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας πληροφοριών μας, ενδέχεται να σημαίνει ότι δε
θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας.
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε
πρόσβαση και να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που
διατηρούμε για εσάς, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες στα προσωπικά σας
δεδομένα, και να ζητήσετε το μπλοκάρισμα ή τη διαγραφή τους, ανάλογα με την περίπτωση.
Το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένες
περιπτώσεις από τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας. Μπορείτε να ζητήσετε να
αναθεωρήσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία στέλνονται.
Το απόρρητο των δεδομένων έχει μεγάλη σημασία για την και θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί
και διαφανείς με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Επομένως, έχουμε μια
πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας
δεδομένων.
2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η διασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων ενός προσώπου είναι η ύψιστη
προτεραιότητά μας. Ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία των
δεδομένων και την αποφυγή πρόσβασης σε αυτά από πρόσωπα δίχως άδεια. Η «Εταιρεία»
καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσει την ίδια και τους επισκέπτες της από
τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων
που έχει στην κατοχή της. Προστατεύουμε τα δεδομένα και συμμορφωνόμαστε με τις
αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας των υπολογιστών. Έχουμε καθιερώσει συστήματα
ελέγχου προστασίας του απορρήτου, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίσουν ότι τα
δεδομένα σας παραμένουν ασφαλή. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να έχει
πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα και η εν λόγω πρόσβαση περιορίζεται σε περίπτωση
ανάγκης.
Ωστόσο, η διαβίβαση των δεδομένων μέσω διαδικτύου πάντοτε επιφυλάσσει κάποιον
κίνδυνο. Για παράδειγμα, ένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο μπορεί να εμποδίσει μια
διαβίβαση ή θα μπορούσε να βρει έναν τρόπο να διεισδύσει στα μέτρα ασφαλείας μας.
Επομένως, παρά το ότι πιστεύουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου
να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι τα
δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν ποτέ με τρόπο που δεν είναι συμβατός με την παρούσα
Πολιτική Απορρήτου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή όταν
αποφασίσετε ποια δεδομένα θα μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) ή θα
μας υποβάλλετε μέσω αυτής του ιστότοπου.
Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω
υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής,
καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη
εξουσιοδοτημένα.
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σύμφωνα με το εθνικό,
κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν, οπότε οι χρήστες
της ιστοσελίδας παρακαλούνται να τους ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η κατά συναίνεση των φορέων των προσωπικών δεδομένων
αποστολή ενημερωτικού υλικού, η οποία έχει διαφημιστικούς σκοπούς. Αποδέκτης των
προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εταιρεία και η επικοινωνία με αυτή
μπορεί να γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση info@lavdas.gr.
Σε κάθε newsletter που λαμβάνετε έχετε τη δυνατότητα κατάργησης της αποστολής
(unsubscribe) με σχετικό σύνδεσμο στο τέλος του email. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν
επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε newsletter από εμάς, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να
εξαιρεθείτε από τη λήψη τους, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αποστολής ενός e-mail στη
διεύθυνση info@lavdas.gr.

3. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η εταιρεία επιδιώκει να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ακριβή. Ως Υποκείμενο των
δεδομένων που μας παρέχετε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα που
προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού
της επεξεργασίας, φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία
με χρήση των κατάλληλων εντύπων. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα
στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων info@lavdas.gr. δωρεάν εκτός αν
επαναλαμβάνονται συχνά και έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με
το σχετικό κόστος. Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα
λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30)
ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την
ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.
Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων
είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε
ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).
Πιο αναλυτικά οι χρήστες, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στην
Εταιρεία διατηρούν και τα εξής Δικαιώματα:
1. Tο δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή
της Εταιρείας. Πληροφόρηση για: α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας,
τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το
χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, δ) Τη
λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη
διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν
είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμου 2472/1997.
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2. Το δικαίωμα διόρθωσης. Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας – Εταιρεία,
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών
δεδομένων που σας αφορούν.
3. Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.
4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας – Εταιρεία τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν:
•
•
•

Η ακεραιότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται.
Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται
στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για
τους σκοπούς της επεξεργασίας.

5. Το δικαίωμα στην λήθη. Να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας – Εταιρεία τη
διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μάλιστα ο
υπεύθυνος επεξεργασίας – Εταιρεία έχει την υποχρέωση να προβεί στην διαγραφή
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται
νόμιμη υποχρέωσή μας ή άμεσο έννομο συμφέρον μας κατά τους πιο κάτω όρους για
τη διατήρησή τους.
6. Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η συγκατάθεση των
συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους –μη
ευαίσθητων- δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό
αποτέλεσμα. Η Εταιρεία τηρεί όλες, τις από τους Νόμους 2472/1997 και 3471/2006,
υποχρεώσεις της. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή
αποστολής του ενημερωτικού υλικού. Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και
απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχει αίτημα
για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση,
δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για την
εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει
ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@lavdas.gr. Εάν ο ίδιος ο χρήστης
γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας σε
τρίτα πρόσωπα απευθείας, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί εάν το επιθυμεί στην
έρευνα των όρων που αφορούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Με
τη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα, έστω και μέσω
της ιστοσελίδας, ο χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την
ενδεχόμενη χρήση τους από τα τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση γνωστοποίησης από
τρίτο πρόσωπο-χρήστη προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου μέσω της
ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης συναίνεσής του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία
ευθύνη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με τα υπάρχοντα τεχνολογικά δεδομένα
την ταυτότητα του κοινοποιούντος χρήστη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται για
την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην
Εταιρεία καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους.
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4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προκειμένου να βελτιώσουμε τον ιστότοπο ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας
μετράμε την απόδοση του. Κατά την επίσκεψή σας, συλλέγουμε αυτόματα τις ακόλουθες
πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και την επίσκεψή σας:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Το δίκτυο και τον πάροχο, μέσω των οποίων έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Την διεύθυνση του ιστότοπου από την οποία συνδεθήκατε απευθείας μέσω
συνδέσμου στον ιστότοπο μας, εάν υπάρχει
Τη δραστηριότητάς σας στον ιστότοπο
Την ημερομηνία και η ώρα της πλοήγησής σας στον ιστότοπο
Πόσο καιρό αφιερώσατε στον ιστότοπο
Ποιες ιστοσελίδες επισκεφθήκατε
Σε ποια σελίδες / ιστοσελίδες συνδεθήκατε (Links) από τον ιστότοπο
Τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και
Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και το λογισμικό του φυλλομετρητή σας

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα πελατών, για τους παρακάτω σκοπούς και μόνο στο απολύτως
αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.
Στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με τη σχέση μας, τις εκάστοτε
αιτούμενες υπηρεσίες και τον σκοπό συλλογής τους, περιλαμβάνονται:
Απλά προσωπικά δεδομένα:
Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα,
όπως κατά περίπτωση ονοματεπώνυμό, διεύθυνση και γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας
(συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού
τηλεφώνου), τα οποία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας, την επικοινωνία μας μαζί
σας, την ικανοποίηση τυχόν αιτημάτων σας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,
δύναται να χρησιμοποιηθεί επίσης για την αποστολή σε σας ενημερωτικών δελτίων
(newsletters) και προωθητικών μας ενεργειών, με την προϋπόθεση να μας έχετε χορηγήσει
την ρητή συναίνεσή σας .
5. ΠΟΙΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία
είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις (νομικές βάσεις
επεξεργασίας), ήτοι:
•
•

προκειμένου να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωσή μας (άρθ. 6 παρ. 1γ΄ ΓΚΠΔ
και άρθ. 9 παρ. 2β΄ ΓΚΠΔ)
για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή/και έννομων αξιώσεων,
συμπεριλαμβανομένων της προάσπισης των νομίμων δικαιωμάτων και
συμφερόντων της εταιρείας, καθώς και της ενημέρωσης ή/και συμμετοχής σας σε
προωθητικές ενέργειες για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, εφόσον δεν έχει επιλεγεί
για την εν λόγω επεξεργασία ως νόμιμη βάση η συγκατάθεσή σας. Της επεξεργασίας
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•
•
•
•

αυτής βάσει των εννόμων συμφερόντων μας, προηγείται στάθμιση ότι έναντι των
συμφερόντων της εταιρείας δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη
δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων
σας (άρθ. 6 παρ. 1στ΄ ΓΚΠΔ)
όταν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας (άρθ. 6 παρ. 1α΄ και άρθ. 9 παρ. 2α΄ ΓΚΠΔ)
για τη διαφύλαξη των ζωτικών σας συμφερόντων ή άλλου φυσικού προσώπου (άρθ.
6 παρ. 1δ΄ και άρθ. 9 παρ. 2γ΄ ΓΚΠΔ)
για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, οι
οποίοι είναι ανάλογοι προς τον επιδιωκόμενο στόχο (άρθ. 9 παρ. 2ι΄ ΓΚΠΔ)
για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (άρθ. 9 παρ. 2στ΄ ΓΚΠΔ)

6. ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ανταλλαγή, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε
τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της
ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα
των χρηστών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν (δεν ισχύουν όλοι οι όροι
ταυτόχρονα):
•
•

•

Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που
συνεργάζονται με την Εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των
επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που
συνεργάζονται με την Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά
δεδομένα που οι χρήστες της ιστοσελίδας καταθέτουν σε αυτήν μόνο στο βαθμό που
είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την Εταιρεία.
Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις
αρμόδιες και μόνο αρχές.

6.1 Η εταιρεία δύναται κατά περίπτωση -και μόνο εφόσον και στον βαθμό που είναι
απαραίτητο για τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς- να διαβιβάσει τα προσωπικά
σας δεδομένα σε, παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής, καθώς και
υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων,
εταιρίες
συστημάτων
ασφαλείας,
εταιρίες
ταχυμεταφοράς
(courier),
εργαζόμενους/υπαλλήλους και λοιπούς συνεργάτες, που παρέχουν ανεξάρτητες
υπηρεσίες στην εταιρεία και ενεργούν για λογαριασμό μας και κατ΄ εντολή μας. Τα
προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται είναι μόνον τα ελάχιστα και απολύτως
αναγκαία για το σκοπό της εκάστοτε επεξεργασίας, όπως παραπάνω αναφέρεται.
6.2 Η εταιρεία στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, δύναται κατά περίπτωση να
διαβιβάζει τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα, για την εκτέλεση και
ορθή λειτουργία των μεταξύ μας συμβάσεων, για τη διαφύλαξη των εννόμων
συμφερόντων μας ως προς την είσπραξη και εξόφληση των οφειλών που έχουν προκύψει,
καθώς και κάθε άλλου εννόμου δικαιώματός μας και νομικής αξίωσης σε δικηγορικά
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γραφεία,
λογιστικά/φοροτεχνικά
γραφεία
συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές.

και

λογιστές/

φοροτεχνικούς,

Οι παραπάνω υπό 1-2 συνεργάτες, εργαζόμενοι, προστηθέντες κλπ, αποτελούν
«εκτελούντες την επεξεργασία» για λογαριασμό μας και δεν προβαίνουν σε καμία
επεξεργασία των δεδομένων σας, πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης, λαμβάνουν τα
ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την εταιρεία και επεξεργάζονται
τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας. Φροντίζουμε πάντοτε
και ελέγχουμε τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας, ώστε να έχουν την κατάλληλη
εκπαίδευση και να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων
με εμάς κατά τη σχετική επεξεργασία, υπό τον όρο πάντοτε της τήρησης των όρων
ασφαλείας και του απορρήτου.
1. Τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται επίσης να διαβιβάζονται σε ιδιωτικούς ή
δημόσιους ασφαλιστικούς φορείς (π.χ. ΕΟΠΥΥ) εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύμφωνα με τη δική σας έννομη σχέση με αυτούς, για λόγους κοινωνικής ασφάλισης
και για συμμόρφωση με σχετική έννομη υποχρέωση.
2. Η εταιρεία σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδέχεται να έχει έννομη
υποχρέωση να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, κατά περίπτωση,
στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές και λοιπές
δημόσιες Αρχές και φορείς εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου
αιτήματος αυτών, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.
Η εταιρεία φροντίζει και εγγυάται ώστε τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζουμε να είναι
κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν
όψει των παραπάνω αναφερομένων σκοπών.
7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των
χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα,
παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP
Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία
κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η
πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την
διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και
σελίδων
της
Ιστοσελίδας,
καθώς
και
για
στατιστικούς
λόγους.
Τα cookies μας επιτρέπουν να σας εξυπηρετούμε καλύτερα και πιο αποδοτικά, καθώς και
για να προσωποποιήσουν την εμπειρία σας από την επίσκεψη στο site μας. Μέσω των
cookies, η εταιρεία είναι σε θέση να αναπτύξει και να βελτιώσει περεταίρω τα Site(s).
Αναφορικά με τα προηγούμενα, οι συγκεκριμένοι τύποι cookies σας επιτρέπουν να
πραγματοποιείτε είσοδο χωρίς να πρέπει να πληκτρολογείτε ξανά και ξανά το όνομά σας.
Κανενός είδους προσωπική πληροφορία για εσάς δεν συλλέγεται από τα συγκεκριμένα
cookies. Με άλλα λόγια, τα cookies ταυτοποιούν τον υπολογιστή σας και όχι εσάς τους
ίδιους.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, ή επιθυμείτε να ειδοποιείστε όταν τοποθετείται
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ένα cookie μπορείτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον browser σας, εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες
ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την τοποθέτηση cookies, έχετε υπόψη σας ότι δεν θα
μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις διαδραστικές υπηρεσίες των Site(s), ή δεν θα
μπορέσετε να κατεβάσετε συγκεκριμένο υλικό ή/και να λάβετε μέρος σε συγκεκριμένες
συναλλαγές του Site(s).
Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει δέσμες ενεργειών τρίτων στον ιστότοπό μας για να
βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων της εταιρείας που εμφανίζονται
σε ιστότοπους άλλων μερών, όπως ο τύπος ή/και η συχνότητα των διαφημίσεων, των
προωθήσεων ή άλλων μηνυμάτων μάρκετινγκ που βλέπουν οι πελάτες.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες και περιορίζονται
στις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση της
αποτελεσματικότητας.
Για να εξαιρεθείτε από τη συμπεριφορική διαφήμιση από δίκτυα που ακολουθούν το
Network Advertising Initiative επισκεφτείτε το http://optout.networkadvertising.org/?c=1
8. ΕΙΔΗ COOKIES
Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει την
καλύτερη εξυπηρέτηση των περιηγητών στον ιστότοπο, την εξατομίκευση των πληροφοριών
και των προτιμήσεων του εκάστοτε περιηγητή.
Α) Απαραίτητα cookies
Είναι τα cookies που είναι απαραίτητα για την λειτουργία ενός ιστότοπου. Χωρίς τα cookies
ο ιστότοπος δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Για την συγκεκριμένη κατηγορία cookies
δεν ζητούμε την ειδική συγκατάθεση σας. Για όλα τα άλλα cookies απαιτείται η συγκατάθεση
σας.
Β) Cookies λειτουργικότητας
Είναι cookies που βελτιώνουν την λειτουργικότητα του ιστότοπου. Χάρη στη χρήση των
συγκεκριμένων cookies η περιήγηση προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα σας και έτσι
μπορούμε να εξοικονομήσουμε τον χρόνο που θα χάνατε επανεισάγοντας πληροφορίες.
Γ) Cookies τρίτων εταιρειών
Ο ιστότοπος της Εταιρείας δεν χρησιμοποιεί cookies τρίτων εταιρειών. Η συλλογή cookies
γίνεται και αφορά αποκλειστικά την Εταιρεία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.
9. GOOGLE ANALYTICS
Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί το Google Analytics “Remarketing and Advertising
Features”, μέσω του οποίου η Εταιρεία μας συγκεντρώνει πληροφορίες. Οι πληροφορίες
αυτές βοηθούν την Εταιρεία μας να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπο της βάσει των
προτιμήσεων των επισκεπτών του. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αποστέλλονται και
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αποθηκεύονται στο server που διαθέτει η Google στις ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google παρακαλώ να επισκεφτείτε τον κατωτέρω
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
και
ειδικότερα
σύνδεσμο
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics,
έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το
πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον κατωτέρω σύνδεσμο:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
10. ΕΛΕΓΧΟΣ COOKIES
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Επίσης
μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας (ή σε
οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την περιήγηση σας στο internet), όπως και να
ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για το internet (web browsers) κατά
τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies.
Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε εσείς από μόνοι σας
ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο (web Site). Επίσης με
την διαγραφή των cookies ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.
Διευκρινίζεται ότι οι επισκέπτες στον ιστότοπο έχουν το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου
12 του ν. 2472/1997, καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης του άρθρου 13 του ν.2472/1997,
όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο 3, τα οποία μπορούν να ασκούν
μέσω αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@lavdas.gr.
11.ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μπορεί να συνεργαστούμε με τρίτα μέρη για τη διαχείριση αυτών των μετρήσεων
απόδοσης. Ωστόσο, τα τρίτα αυτά μέρη δεν αποκτούν πληροφορίες σχετικά με την ατομική
ταυτότητα του κάθε επισκέπτη. Τα τρίτα αυτά μέρη δεσμεύονται να ακολουθούν τους
κανόνες μας για την προστασία προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε
να μας προσφέρουν μόνο συγκεντρωτικές πληροφορίες, να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες
που συλλέγονται μόνο για τους σκοπούς που υποδείχθηκαν από εμάς.
Επιπλέον, μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εφόσον αυτό
απαιτείται για την συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις από την ισχύουσα νομοθεσία ή με
το περιεχόμενο εισαγγελικής παραγγελίας ή άλλης δικαστικής απόφασης ή εφόσον αυτό
κρίνεται απολύτως απαραίτητο για τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντος μας ή/ και έννομου
συμφέροντος τρίτου. Με την επιφύλαξη άλλης ρύθμισης του νόμου δεν θα κοινοποιήσουμε
με οποιονδήποτε τρόπο, δε θα πωλήσουμε ή να διανέμουμε οποιεσδήποτε από τις
πληροφορίες που μας παρέχετε χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Τέλος, σε
περίπτωση εταιρικής πώλησης, συγχώνευσης, διάλυσης, ή εξαγοράς μπορεί να
διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτο μέρος στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής.
12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
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Στην περίπτωση που δεν είστε ενήλικος/η ή νεότερος/η από την νόμιμη ηλικία στην χώρα
σας, θα πρέπει να συμβουλευθείτε τους γονείς ή τους κηδεμόνες σας, πριν αποστείλετε
οποιαδήποτε πληροφορία στην εταιρεία μέσω του Site(s), με την εξαίρεση αυτές οι ενέργειες
να επιτρέπονται από τον νόμο στην χώρα σας.
13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική για τα Προσωπικά Δεδομένα τέθηκε σε ισχύ στις 24/5/2018.
Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στην παρούσα
Πολιτική Απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στο κάτω μέρος
της παρούσας Πολιτικής βρίσκεται η ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για
τελευταία φορά. Εάν η εταιρεία αλλάξει ουσιωδώς τις πρακτικές της αναφορικά με τη
συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα θα
συνεχίσουν να διέπονται από την Πολιτική κάτω από την οποία συλλέχτηκαν εκτός εάν σας
έχει σταλεί ειδοποίηση και δεν έχετε διατυπώσει αντιρρήσεις για την αλλαγή.

14. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σας επιτρέπουν να συνεργάζεστε και να μοιράζεστε
πληροφορίες με άλλα πρόσωπα. Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης περιλαμβάνουν ενδεικτικά
κοινωνικά δίκτυα, φόρουμ συζητήσεων, πίνακες ανακοινώσεων, ιστολόγια και παρεμφερείς
λειτουργίες όπου μοιράζεται κανείς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τα εργαλεία αυτής
με κάποιον φίλο ή συνάδελφο. Η εταιρεία μπορεί να συλλέξει προσωπικά δεδομένα από
εσάς προκειμένου να σας δώσει τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης μέσω διαδικτύου που μπορεί περιστασιακά να σας προσφέρουμε. Η
εταιρεία μπορεί, επίσης, να σας δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτά τα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης προκειμένου να δημοσιεύσετε ή να μοιραστείτε προσωπικά
δεδομένα με άλλα πρόσωπα. Όταν χρησιμοποιείτε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να
εξετάζετε πολύ προσεκτικά τα δεδομένα για τον εαυτό σας που επιλέγετε να μοιραστείτε με
άλλα πρόσωπα.
15. ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Πέραν των χρήσεων που περιγράφονται ανωτέρω, ορισμένοι από τους Διαδικτυακούς
τόπους και πόρους της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να είναι συμβατοί και να
χρησιμοποιούνται σε φορητές συσκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι εκδόσεις για κινητές
συσκευές του Διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μπορεί να προϋποθέτουν τη δημιουργία
ενός λογαριασμού χρήστη προκειμένου να συνδεθείτε στο συγκεκριμένο Διαδικτυακό τόπο.
Περαιτέρω, ορισμένοι από τους Διαδικτυακούς μας τόπους και πόρους μπορεί να σας
δώσουν τη δυνατότητα να κατεβάσετε μια εφαρμογή, widget, ή άλλου εργαλείου που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη φορητή ή σε οποιαδήποτε άλλη κινητή σας συσκευή.
Ορισμένα από αυτά τα εργαλεία μπορούν να αποθηκεύουν πληροφορίες στη κινητή σας
συσκευή ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να μεταδίδουν
προσωπικά δεδομένα στην εταιρεία προκειμένου να σας δοθεί η δυνατότητα να έχετε
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πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη σας καθώς και για να μπορέσει η εταιρεία να
παρακολουθεί τη χρήση των εργαλείων αυτών.
Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά ή μη προσωπικά δεδομένα που έχουν
διαβιβαστεί στην εταιρεία προκειμένου να ενισχύει αυτά τα εργαλεία, να αναπτύσσει νέα
εργαλεία, για τη βελτίωση της ποιότητας και όπως διαφορετικά περιγράφεται στην παρούσα
Πολιτική ή σε οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις που παρέχονται από την εταιρεία.
16. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η παρούσα πολιτική αποτελεί μια γενική δήλωση των τρόπων με τους οποίους η εταιρεία
προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας. Η πολιτική αυτή δεν μπορεί να
τροποποιήσει ή να αλλάξει οποιαδήποτε ισχύουσα συμφωνία που έχετε κάνει ή μπορεί να
κάνετε με την εταιρεία. Η παρούσα πολιτική μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό
προκειμένου να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή και χρήση
των προσωπικών δεδομένων. Προς διευκόλυνσή σας, η Πολιτική έχει ημερομηνία έναρξης
ισχύος, η οποία αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου.
17. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών
και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων,
γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά
όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία,
κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών
του site και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του
ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ
αυτών 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. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις
ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων
οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους
πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική
ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να
αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με
οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου. Αν πράξει
τοιουτοτρόπως, αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.
18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών,
επιλογών και περιεχομένων του στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα
περιεχόμενά του παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή
και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο
ιστότοπος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες,
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συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται
την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
Ο ιστότοπος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα
παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν
εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω
των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα
επιζήμια συστατικά. Ο ιστότοπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την
πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα
αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το
αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός και η
εταιρεία που τον διαχειρίζεται ή τον εκμεταλλεύεται εμπορικά.

19. ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»
Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή αφού καταστρέψετε
όλο το υλικό που προμηθευτήκατε από τον Ιστότοπο και τη χρήση της Υπηρεσίας.
Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, μπορεί να τερματίσει ή να
διακόψει προσωρινά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, αιτιολογημένα ή αναίτια
οποιαδήποτε στιγμή. Η Εταιρεία δεν φέρει υποχρέωση απέναντί σας ή απέναντι σε τρίτους
για τον τερματισμό ή την προσωρινή διακοπή της Υπηρεσίας, ή για κάθε περίπτωση
απαίτησης που σχετίζεται με τον τερματισμό ή την προσωρινή διακοπή της Υπηρεσίας.
20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε
τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, αρμόδια δε Δικαστήρια για την
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε
διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει,
χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του site και του επισκέπτη/χρήστη των
σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των
όρων αυτών θα λαμβάνεται υπόψη και θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν
έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι παρόντες όροι χρήσης
κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων όρων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις
υπηρεσίες και εφαρμογές του ιστότοπου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων
όρων. Ο χρήστης που χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστότοπο και τις υπηρεσίες αυτού
τεκμαίρεται πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς, εάν δεν υποβάλει αίτηση
αντίρρησης. Ο Ιστότοπος δύναται να επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά
διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στον Ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές. Ο
χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι
σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής.
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Ο ιστότοπος δύναται να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών
μηνυμάτων του ιστότοπου ή συνδεόμενων εφαρμογών).
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των
υπηρεσιών του site υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις
σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας [(ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και των τυχόν εφαρμοστικών νόμων
αυτού]. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας
ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και
μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.
Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο
του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των
όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών /
χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.
Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών
δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
site και δη να αρνηθεί να εγγραφεί ως μέλος.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το site δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών,
επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με
τη γνώση των όρων του παρόντος.
21. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η εταιρεία ΛΑΒΔΑΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής της
ιστοσελίδας lavdas.gr και υπεύθυνη Επεξεργασίας κατά την έννοια του Κανονισμού
2016/679, όπως εφαρμόζεται και ισχύει.
ΛΑΒΔΑΣ Α.Ε
Κρήτης 27
164 51 Αργυρούπολη, Αθήνα
Τηλέφωνο-Fax
210 9949349
210 9915654
EMAIL info@lavdas.gr
22. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας,
στέλνοντας ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lavdas.gr.
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