Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας - 25.05.2018
Αυτή η πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει για τις πληροφορίες που συλλέγουμε από
εσάς όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Κατά τη συλλογή αυτών των
πληροφοριών, ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και από το νόμο
οφείλουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το γιατί και πώς
χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με
τα δεδομένα σας. Με τις πληροφορίες αυτές τονίζουμε ότι είναι δέσμευσή μας να
διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας με ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο και διευκρινίζουμε
περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των
πελατών μας. Για όλα τα παραπάνω δηλώνουμε ότι τηρούμε τις διατάξεις της
νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων
Ποιοι είμαστε - Αρμόδιο νομικό πρόσωπο
Είμαστε η Allertec Hellas A.E. Η διεύθυνσή μας είναι Κωνσταντίνου Καραμανλή 74,
Καλαμαριά, 55-134, Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με email στο info@allertec.gr ή
τηλεφωνικά στο +30 2310 488 300.
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Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας
Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας για να περιηγηθείτε στα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας και να δείτε τις πληροφορίες που διαθέτουμε, δεν χρησιμοποιούμε
cookies.
Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή
σας, και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω
των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να
πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο θέμα αυτό από τον κατασκευαστή ή μέσω της
λειτουργίας «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο.
Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων
Σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να μας ρωτήσετε ποιες πληροφορίες έχουμε σχετικά
με εσάς και μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να τις διορθώσουμε αν είναι ανακριβείς.
Εάν ζητήσαμε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε αυτή τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασισμένοι στη συναίνεση ή για
την εκπλήρωση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε ένα αντίγραφο
των πληροφοριών σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, ώστε να μπορείτε να την
μεταφέρετε σε άλλον πάροχο.
Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασισμένοι στη συναίνεση ή σε
έννομο συμφέρον, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις
πληροφορίες σας για μια χρονική περίοδο εάν πιστεύετε ότι δεν το πράττουμε
νομίμως.
Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε από μας να μην λαμβάνουμε
αυτοματοποιημένες αποφάσεις που σας επηρεάζουν.
Για να υποβάλετε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας
που αναφέρονται παραπάνω στην ενότητα Ποιοι είμαστε- Αρμόδιο νομικό πρόσωπο.
Το δικαίωμά σας για διαμαρτυρία
Αν έχετε παράπονο σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας, θα προτιμούσατε να
επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στη
διαμαρτυρία σας.
Ενημερώσεις αυτής της πολιτικής απορρήτου
Αναθεωρούμε τακτικά και, κατά περίπτωση, ενημερώνουμε αυτή την πολιτική
απορρήτου κατά καιρούς και καθώς εξελίσσονται οι υπηρεσίες μας και η χρήση
προσωπικών δεδομένων. Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα με τρόπο που δεν έχουμε εντοπίσει προηγουμένως, θα επικοινωνήσουμε
μαζί σας για να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτό και, αν χρειαστεί, να
ζητήσουμε τη συναίνεσή σας.
Θα ενημερώνουμε τον αριθμό έκδοσης και την ημερομηνία αυτού του εγγράφου κάθε
φορά που αλλάζει.
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