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Στην EDISION HELLAS αντιμετωπίζουμε το απόρρητό σας με υπευθυνότητα και σεβασμό στα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Η προστασία της ασφάλειας και του 
απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την EDISION HELLAS, για 
αυτό λειτουργούμε την επιχείρησή μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων. Η Διοίκηση και το προσωπικό της EDISION HELLAS δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στην ασφάλεια και σέβονται το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων 
των χρηστών. Για το λόγο αυτό, επενδύσαμε χρόνο και πόρους για να συμμορφωθούμε απολύτως 
με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα 
δήλωση απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με το πώς φροντίζουμε τα δεδομένα σας προσωπι-
κού χαρακτήρα ως πελάτη, πιθανό πελάτη, επισκέπτη ή χρήστη του ιστότοπου και παρέχει πλη-
ροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στο ιδιωτικό απόρρητο και με τον τρόπο που προστατεύ-
εστε από τη νομοθεσία. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για τη συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία 
των προσωπικών σας δεδομένων.

Με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου θέλουμε να σας ενημερώσουμε:
• για το πώς και γιατί συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με σας,
• για το πώς αυτές οι πληροφορίες μας βοηθάνε να ανταποκριθούμε στις επαγγελματικές σας 

ανάγκες και απαιτήσεις σας,
• με ποιον και για ποιο σκοπό μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας,
• για τις επιλογές που έχετε σε ότι αφορά τη χρήση των πληροφοριών σας από εμάς
• για τα μέτρα που λαμβάνουμε ώστε οι πληροφορίες να είναι ασφαλείς και
• για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στην EDISION HELLAS έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει από την ίδρυση και απαρχή λει-
τουργίας της διαδικτυακής μας πλατφόρμας όλες τις δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες θεσπίζονται 
πλέον με τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 
Θα εξακολουθήσουμε ασφαλώς να δρούμε και να λειτουργούμε σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χα-
ρακτήρα και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Τα προσωπικά στοιχεία 
συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από τον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας Δεδομένων ήτοι την EDISION HELLAS, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 
2016/679). Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγονται, ουδέποτε γνωστοποιούνται 
σε τρίτους, αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η EDISION HELLAS διατηρεί 
αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς, βελτίωσης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και διαχείρισης πελατολογίου.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας της EDISION HELLAS, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε 
τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται από εσάς, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Συλλέγουμε μόνο όσες πληροφορίες χρειάζονται κάθε 
φορά για το συγκεκριμένο σκοπό.

Συγκεκριμένα οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:
• Δεδομένα επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο/επωνυμία επιχείρησης, email, αριθμό σταθερού / 

κινητού τηλεφώνου.
• Στοιχεία που απαιτούνται για δημιουργία λογαριασμού: ονοματεπώνυμο/επωνυμία επι-

χείρησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, email, ταχυδρομική διεύθυνση φυσικού προσώπου/έδρα επιχείρησης, 
αριθμό σταθερού/κινητού τηλεφώνου, Fax.

• Οικονομικά δεδομένα: τραπεζικό λογαριασμό και στοιχεία κάρτας πληρωμής.
• Δεδομένα συναλλαγής: λεπτομέρειες σχετικά με πληρωμές προς και από εσάς και άλλα 

στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράσατε από εμάς.
• Δεδομένα προφίλ: όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασής σας, αγορές ή παραγγελίες που 

έχουν πραγματοποιηθεί από εσάς.
• Δεδομένα χρήσης: πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
• Τεχνικά δεδομένα που προκύπτουν από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας και περι-

λαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση 
του προγράμματος περιήγησης, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύποι και εκδόσεις πρόσθετων 
προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις 
συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγονται, επεξεργάζονται, καταχωρούνται και 
αποθηκεύονται εμπιστευτικά, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ήτοι την EDISION 
HELLAS, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως αυτές αποτυπώνονται στον 
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕE 2016/679).

ΣΚΟΠΟΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέλουμε να σας κρατάμε πάντοτε ενήμερους σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπι-
κών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα έρχονται στην κατοχή μας μόνο εάν εκούσια 
επιλέξετε να μας τα παράσχετε, μέσω εγγραφής σας ως χρήστης και παράλληλης δημιουργίας λο-
γαριασμού Β2Β στην ιστοσελίδας μας. Ακόμη, μέσω συμπλήρωσης από μέρους σας της φόρμας 
επικοινωνίας στην ιστοσελίδας μας ή αν δώσετε την συγκατάθεση σας ή εκτός εάν τη δυνατότητα 
αυτή μας την παρέχει ο νόμος. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ περισσότερες πληροφορίες από όσες 
πραγματικά χρειαζόμαστε για να ικανοποιούμε τα αιτήματα σας. 
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Γενικά, συγκεντρώνουμε πληροφορίες για:
• έναρξη και υλοποίηση εμπορικής συνεργασίας,
• να επικοινωνούμε μαζί σας όταν λαμβάνουμε την παραγγελία σας,
• να απαντάμε και γενικά να διαχειριζόμαστε σχόλια, αιτήματα και απορίες σας, 
• να σας κρατάμε ενήμερους για νέα και δραστηριότητες της EDISION HELLAS, 
• να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και τιμοκαταλόγους της EDISION HELLAS, 
• να κατανοούμε τα αγοραστικά σας ενδιαφέροντα μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου από την 

ιστοσελίδα μας, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε το επίπε-
δο παροχής των υπηρεσιών μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων και είμα-
στε σε μία συνεχή διαδικασία αναθεώρησης και βελτίωσης των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων 
που εφαρμόζουμε για το σκοπό αυτό. Τόσο για την ιστοσελίδα μας όσο και για τους servers μας 
και τη λοιπή πληροφοριακή μας υποδομή, έχουμε καθορίσει και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρό-
σβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή. Παρόλο που δεν υπάρχει «εγγυημένη 
ασφάλεια» είτε εντός, είτε εκτός του Διαδικτύου, προστατεύουμε τις πληροφορίες σας χρησιμοποι-
ώντας κατάλληλες διοικητικές, διαδικαστικές και τεχνικές διασφαλίσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

• μέτρα για την αποτροπή πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στα συστήματα επεξεργα-
σίας δεδομένων (έλεγχος άδειας εισόδου).

• μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (έλεγχος άρνησης πρόσβασης).

• μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν τα 
συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα δεδομένα 
για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί, και ότι από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν μπορούν 
στοιχεία προσωπικών δεδομένων, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους, ή της χρήσης, ή 
μετά από την καταγραφή τους, να διαβιβαστούν, να αντιγραφούν, να τροποποιηθούν ή να 
διαγραφούν (έλεγχος πρόσβασης στα δεδομένα).

• μέτρα που εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαβίβασης, ή κατά τη διάρ-
κεια μεταφοράς, ή καταγραφής, τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να διαβιβαστούν, να 
αντιγραφούν, να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, και ότι εί-
ναι δυνατό να ελεγχθούν και να εξακριβωθούν οι εκτελούντες την επεξεργασία, στους οποίους 
έχουν μεταβιβαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων (έλεγχος 
διαβίβασης δεδομένων).
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• μέτρα που διασφαλίζουν ότι είναι δυνατό αναδρομικά να εξεταστεί και να εξακριβωθεί εάν και 
από ποιόν εισήχθησαν, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν προσωπικά δεδομένα στα συστή-
ματα επεξεργασίας δεδομένων (έλεγχος εισόδου δεδομένων).

• μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται τρίτα μέρη/ανάδο-
χοι, τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας (έλεγχος αναδόχου).

• μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για διαφορετικούς σκοπούς 
μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία ξεχωριστά (κανόνας διαχωρισμού).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Δεν θα δώσουμε ποτέ τις πληροφορίες σας σε τρίτους παρά μόνο εάν:
• μας έχετε δώσει σχετική ρητή συγκατάθεση,
• απαιτείται από το νόμο με δικαστική απόφαση ή κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε άλλης 

αρμόδιας κυβερνητικής, δικαστικής, αστυνομικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής, κατόπιν 
νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους,

• σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η διαφύλαξη της ζωής, της υγείας ή της περιουσίας 
ενός ατόμου.

Όταν οι πληροφορίες μεταβιβάζονται σε τρίτους όπως προαναφέρθηκε, επιδιώκουμε να πε-
ριορίσουμε το εύρος των παρεχόμενων πληροφοριών στην έκταση που είναι αναγκαία για την 
επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού.

Εκτός αν άλλως απαγορεύεται από κάποια νομική διαδικασία, οι τρίτοι υποχρεούνται να προ-
στατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική μας και να συμμορφώνονται με 
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με τρόπο που επιτρέπει την αναγνώριση σας, μόνο 
όσο απαιτείται από το σχετικό σκοπό συλλογής και επεξεργασίας. Επιπλέον ο χρόνος τήρησης 
για κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να εξαρτάται από την κείμενη σχετική νο-
μοθεσία καθώς και από τις δικές μας σχετικές πολιτικές σε ότι αφορά την επίλυση διαφορών, την 
αντιμετώπιση παραπόνων, την πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Μετά το τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται, δια-
γράφονται ή ανωνυμοποιούνται.
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ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, 
έχετε μια σειρά από δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από 
εμάς. 

Συγκεκριμένα, μπορείτε να μας ζητήσετε:
• να σας δώσουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας,
• να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, αν πιστεύετε ότι είναι ανακριβή,
• να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι,
• να περιορίσουμε την επεξεργασία που ασκούμε στα δεδομένα σας,
• να σας δώσουμε τα δεδομένα σας σε κατάλληλη μορφή καθώς και να τα διαβιβάσουμε σε 

άλλη επιχείρηση,

Για να μας ζητήσετε να κάνουμε κάτι από τα ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  
τηλεφωνικά (+30  23920 66070) και με email: gdpr@edision.gr. 

Εμείς θα εξετάσουμε το αίτημα σας σε σχέση με τις σχετικές προβλέψεις της κείμενης νομοθε-
σίας περί προσωπικών δεδομένων και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν (μέγιστος 
χρόνος ανταπόκρισης 30 ημέρες από τότε που πήραμε το αίτημα σας). Υπάρχει το ενδεχόμενο 
να σας ζητήσουμε κάποια στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου), 
προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων. 

Για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα, σας 
συνιστούμε να μας ενημερώνετε τακτικά για τις πληροφορίες σας, όπως ενδείκνυται (π.χ. σε περί-
πτωση αλλαγής της επαγγελματικής διεύθυνσης ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

COOKIES

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς χρησιμο-
ποιώντας κάποια μικρά αρχεία αλφαριθμητικών χαρακτήρων που ονομάζονται cookies και απο-
θηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies εκχωρούν τον υπολογιστή σας με ένα μοναδικό 
αναγνωριστικό, το οποίο με τη σειρά του γίνεται η δική σας ταυτότητα κάθε φορά που επιστρέφετε 
στην ιστοσελίδα μας.

Τα cookies έχουν σχεδιαστεί για να σας εξοικονομήσουν χρόνο, επειδή μας βοηθούν να σας 
προσφέρουμε μια προσαρμοσμένη εμπειρία, χωρίς να χρειάζεται να μας υπενθυμίζετε τις προτι-
μήσεις σας κάθε φορά που επιστρέφετε την ιστοσελίδα μας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες 
στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό σας, ούτε μπορούν να διαβάσουν πληροφορίες από άλλα αρχεία 
στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
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Τα cookies μας σας ακολουθούν μόνο όσο βρίσκεστε στη δική μας ιστοσελίδα και δεν συγκε-
ντρώνουν πληροφορίες για εσάς από τη στιγμή που φεύγετε από αυτή και πηγαίνετε σε μία άλλη 
ιστοσελίδα. Δεν είμαστε οι μόνοι που τοποθετούν cookies στον υπολογιστή σας και δεν ευθυνό-
μαστε για την παρουσία cookies τρίτων και τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται.

Η εφαρμογή (φυλλομετρητής - Browser) που χρησιμοποιείτε για να επισκέπτεστε δικτυακούς 
τόπους μπορεί να ρυθμισθεί για να χειρίζεται τα cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας:

• αποδοχή όλων των cookies,
• απόρριψη όλων των cookies,
• να σας ζητάει να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies κατά περίπτωση

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή του φυλλομετρητή - 
browser σας για να πληροφορηθείτε με ακρίβεια για τις ρυθμίσεις ασφάλειας cookies που διαθέ-
τει. Σας ενημερώνουμε ότι αν απορρίψετε όλα τα cookies ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμο-
ποιήσετε ολοκληρωμένα την ιστοσελίδας μας.

Για τη χρήση των cookies η προηγούμενη συναίνεσή σας είναι απαραίτητη. Εξαίρεση σε αυτόν 
τον κανόνα θα είναι μόνο cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδα (λειτουρ-
γικά cookies) και είναι απαραίτητα για την εμφάνιση και την αποτελεσματική λειτουργία αυτής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Παρόλο που η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστότοπους τρίτων, δεν 
ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και αποποιείται 
ρητά οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη 
χρήση των εν λόγω συνδέσμων. Δεν παρακολουθούμε τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο 
αυτών των ιστότοπων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας 
προσωπικών δεδομένων ενός άλλου ιστότοπου, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπεύ-
θυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου αυτού.

Συνιστούμε να διαβάζετε την πολιτική περί απορρήτου κάθε τοποθεσίας με την οποία αλλη-
λεπιδράτε, πριν επιτρέψετε τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών. Εν-
δέχεται επίσης να παρέχουμε δυνατότητες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν 
να μοιράζεστε πληροφορίες στα κοινωνικά σας δίκτυα και να αλληλεπιδράτε με την ΕDISION 
HELLAS σε διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση αυτών των δυνατοτήτων 
ενδέχεται να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινή χρήση πληροφοριών σχετικά με εσάς, ανάλογα με 
τη δυνατότητα. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις τοπο-
θεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες αλληλεπιδράτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε 
ποιες πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν, να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν από 
αυτές τις τοποθεσίες.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται σε Ευρωπαίους πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 16ο 
έτος της ηλικίας τους και μόνο σε αυτούς επιτρέπει τη δημιουργία λογαριασμού. Πρακτική μας 
είναι να μην αποκτούμε και / ή διατηρούμε εν γνώσει μας πληροφορίες για άτομα κάτω των δεκαέξι 
(16) ετών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιθυμούμε και επιδιώκουμε να έρχεστε σε επαφή μαζί μας για θέματα που σχετίζονται με τα 
προσωπικά σας δεδομένα και την προστασία του απορρήτου σας, όπως για παράδειγμα για:

• την επικαιροποίηση των στοιχείων σας,
• την αλλαγή του τρόπου με τον οποίον θέλετε να επικοινωνούμε,
• τη διακοπή της αποστολής εκ μέρους μας, ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων,
• την υποβολή ερωτήσεων ή τη διατύπωση σχολίων σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προ-

σωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε και σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί για τα ανωτέρω και άλλα συναφή θέματα με όποιον από τους 
παρακάτω τρόπους επιθυμείτε:

• με email: gdpr@edision.gr
• ταχυδρομικά:
 EDISION HELLAS 
 ΦΑΡΜΑΚΕΪΚΑ
 Ν.ΡΥΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
• τηλεφωνικά: +30  23920 66070

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Είναι δυνατόν να αναθεωρούμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων περιοδικά, προκειμένου να προσαρμοζόμαστε στο μεταβαλλόμενο νομικό, κανονι-
στικό, επιχειρηματικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε την 
εν λόγω Πολιτική με ημερομηνία θέσης σε ισχύ, ώστε να γνωρίζετε πότε έγινε η πιο πρόσφατη 
αναθεώρηση. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ

 «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυ-
τοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)• το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρό-
σωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω 
αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδο-
μένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες 
που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων»: είναι 
δεδομένα όπως τα εξής: θρησκευτικές, ιδεολογικές, πολιτικές απόψεις ή πράξεις, πληροφορίες για 
την υγεία, το γένος ή βιομετρικά στοιχεία, η φυλή και η εθνική καταγωγή, πρακτικά ή κυρώσεις 
διοικητικού ή ποινικού χαρακτήρα.

 «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυ-
τοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσω-
πικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, 
η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση 
με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορι-
σμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία 
ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα• όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας 
αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξερ-
γασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της 
Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 
άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύ-
νου της επεξεργασίας.

«Υποκείμενο των Δεδομένων»: είναι το φυσικό πρόσωπο με το οποίο είναι ταυτοποιημένα ή 
ταυτοποιήσιμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

EDISION HELLAS 

ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


