ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ IDEART
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1

Εισαγωγή
1.1

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητο των συνεργατών και των
πελατών μας.

1.2

Αυτή η πολιτική ισχύει για οποιαδήποτε χρήση των προσωπικών δεδομένων
των επισκεπτών του ιστοτόπου μας και των χρηστών υπηρεσιών.

1.3
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας και συμφωνώντας με αυτήν την
πολιτική, συναινείτε στη χρήση των cookies μας σύμφωνα με τους όρους
αυτής της πολιτικής.
1.4

2

Στην πολιτική αυτή, "εμείς" και "μας" αναφέρονται στην IdeArt
μονοπρόσωπη IKE.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
2.1

Σε αυτό το κεφάλαιο 2 έχουμε θέσει:

(α)

τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που μπορούμε να
επεξεργαστούμε,

(β)

στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν αποκτήσαμε άμεσα από
εσάς, την πηγή και τις συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δεδομένων,

(γ)

τους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά
δεδομένα, και

(δ)

τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας.

2.2
Μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των
υπηρεσιών μας ("δεδομένα χρήσης"). Τα δεδομένα χρήσης μπορούν να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη
γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την
πηγή παραπομπής, το μήκος της επίσκεψης, τις προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης του
ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και το πρότυπο της
χρήσης της υπηρεσίας σας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης
αναλυτικών στοιχείων. Αυτά τα δεδομένα χρήσης μπορούν να υποστούν επεξεργασία για σκοπούς
ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η
συναίνεση ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η παρακολούθηση και η βελτίωση τηςιστοσελίδας και
των υπηρεσιών μας.
2.3

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας
("δεδομένα λογαριασμού"). Τα στοιχεία του λογαριασμού μπορούν να περιλαμβάνουν
το όνομα της εταιρείας σας, τη δραστηριότητα της εταιρείας σας, το δίκτυο, την ταχυδρομική
διεύθυνση, την πόλη, τη χώρα, το εταιρικό τηλέφωνο, τον ιστότοπο, τον αριθμό ΦΠΑ, το όνομα, το
επώνυμο, τον τίτλο εργασίας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον κωδικό πρόσβασης και το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Τα δεδομένα του λογαριασμού μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς
της λειτουργίας της
ιστοσελίδας μας, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια
του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας, διατηρώντας τα back-up των βάσεων δεδομένων μας και
επικοινωνώντας μαζί σας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση ή τα νόμιμα
συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση της ιστοσελίδας και της επιχείρησής μας ή η εκτέλεση μιας
σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή η λήψη μέτρων,
κατόπιν αιτήματός σας, για την σύναψη
μιας τέτοιας σύμβασης.

2.4
Μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές,
συμπεριλαμβανομένων των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, τις οποίες συνάπτετε μαζί μας και / ή μέσω
του ιστοτόπου μας ("δεδομένα συναλλαγών"). Τα δεδομένα της συναλλαγής ενδέχεται να περιλαμβάνουν
τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία της κάρτας σας και τα στοιχεία της συναλλαγής. Τα δεδομένα
της συναλλαγής μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την προμήθεια των αγορασθέντων
αγαθών και υπηρεσιών και τη διατήρηση των κατάλληλων αρχείων των συναλλαγών αυτών. Η νομική
βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς και / ή η λήψη
μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, για την σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης και των νόμιμων συμφερόντων
μας, δηλαδή το ενδιαφέρον μας για την ορθή διαχείριση της ιστοσελίδας και των επιχειρήσεων μας.
2.5
Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή
στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και σε ενημερωτικά δελτία ("δεδομένα ειδοποιήσεων").
Τα δεδομένα κοινοποίησης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για να σας αποστείλουν τις σχετικές
ειδοποιήσεις ή / και ενημερωτικά δελτία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση ή η
παροχή μιας υπηρεσίας που παρέχεται σε εσάς.
2.6
Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που
προσδιορίζονται στην παρούσα πολιτική, όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη σύσταση, άσκηση ή
υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία. Η
νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η
διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, τα νόμιμα δικαιώματά σας και τα νόμιμα δικαιώματα των
άλλων.
2.7
Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που
προσδιορίζονται σε αυτήν την πολιτική όπου αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της απόκτησης ή
διατήρησης της ασφαλιστικής
κάλυψης, της διαχείρισης κινδύνων ή της απόκτησης
επαγγελματικών συμβουλών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας,
δηλαδή η σωστή προστασία της επιχείρησής μας από κινδύνους.
2.8

Εκτός από τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να
επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται σε αυτή την Ενότητα 2,
μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν η επεξεργασία
αυτή είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για για την
προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.
2.9

3

Παρακαλούμε να μην παρέχετε προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε άλλου
προσώπου, εκτός αν σας ζητήσουμε να το κάνετε.

Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

3.1
Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ασφαλιστές ή / και τους
επαγγελματικούς μας συμβούλους, στο μέτρο που
είναι λογικά αναγκαίο για την απόκτηση ή τη
διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης, τη διαχείριση κινδύνων, την παροχή επαγγελματικών συμβουλών ή
την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων, ή σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.
3.2
Εκτός από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται
στην παρούσα Ενότητα 4, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη
αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την
προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου.

4

Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

4.1
Αυτή η Ενότητα 4 καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης
δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές
μας υποχρεώσεις σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
4.2

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν

φυλάσσονται για περισσότερο από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή για τους σκοπούς
αυτούς.
4.3
Ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ενότητας 6, μπορούμε να
διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η διατήρηση αυτή είναι απαραίτητη για την τήρηση
νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των
ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

5

Τροποποίησεις

5.1
Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα
έκδοση στην ιστοσελίδα μας.
5.2
Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε
ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.
5.3
ταχυδρομείου.

6

Μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού

Τα δικαιώματά σας

6.1
Μπορείτε να μας δώσετε οδηγίες για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε προσωπικές
πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς. Η παροχή των πληροφοριών αυτών θα υπόκειται στην παροχή
κατάλληλων αποδεικτικών
στοιχείων για την ταυτότητά σας (για το σκοπό αυτό, συνήθως θα
δεχόμαστε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας, πιστοποιημένου από δικηγόρο ή τράπεζα, καθώς και
πρωτότυπο αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας που να δείχνει την τρέχουσα διεύθυνση σας).
6.2
Μπορούμε να παρακρατήσουμε προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε στο βαθμό που
επιτρέπεται από το νόμο.
6.3
Μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά
σας στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ.
6.4
Στην πράξη, συνήθως συμφωνείτε ρητά εκ των προτέρων με τη χρήση των προσωπικών
σας στοιχείων για σκοπούς μάρκετινγκ ή θα σας παρέχουμε την ευκαιρίανα εξαιρεθείτε από τη χρήση των
προσωπικών σας πληροφοριών για λόγους μάρκετινγκ.
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Σχετικά με τα cookies

7.1
Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά από γράμματα
και αριθμούς) που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και
αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στο
διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή.
7.2
Τα cookies ενδέχεται να είναι είτε "επίμονα" cookies είτε cookies "περιόδου σύνδεσης":
ένα μόνιμο cookie θα αποθηκεύεται από ένα πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την
καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης.
Ένα cookie περιόδου σύνδεσης, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του
χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό.
7.3
Τα cookie συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που αναγνωρίζουν προσωπικά έναν
χρήστη, αλλά οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδέονται με
τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από τα cookies.

8

Cookies που χρησιμοποιούμε
8.1

Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α)
Συνεδρία και έλεγχος ταυτότητας - για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον
ιστότοπό μας και καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας.

9

Cookies που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας

9.1
Οι παροχείς υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies μπορεί να
αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.
9.2

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας.

Το Google Analytics συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μέσω cookies. Οι
πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία
αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη
διεύθυνση: https://www.google.com/policies/privacy/ Τα σχετικά cookies είναι: __utm *
9.3
Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες
του ιστότοπού μας.

10

Τα στοιχεία μας
10.1

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από την IdeArt μονοπρόσωπη IKE.

10.2

Ανήκουμε στην Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ. : 095608547 και αριθμός
ΓΕΜΗ: 038368805000.
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10.2

Η επιχειρηματική μας εγκατάσταση βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας 23,
55236, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

10.3

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

(α)

ταχυδρομικά στην διεύθυνση Δημοκρατίας 23, 55236, Πανόραμα
Θεσσαλονίκης.

(β)

τηλεφωνικά στο 2310 345 680

(γ)

με email στο info@ideart.gr

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
11.1

Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων μας είναι:
Ευταξίας Δημήτριος Tax Management - d.eftaxias@taxmanagement.gr

