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Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας
1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι
πολύ σημαντική για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία τους. Η παρούσα
Πολιτική Απορρήτου & Επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική)
εξηγεί πως και για ποιούς σκοπούς επεξεργασίας θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε
τα προσωπικά σας δεδομένα.
2. Ο παρών ιστότοπος (www.pollenadvertising.gr) (εφεξής ο «ιστότοπος») ανήκει και
λειτουργεί υπό την εποπτεία και διαχείριση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
“Pollen Advertising S.A.” (Στοιχεία Επικοινωνίας: Γρανικού 7, 15125, Μαρούσι | Τηλ.
210 6100255, Φαξ 210 6100258, email: pollen@pollenadvertising.gr )(εφεξής «Pollen
Advertising», «Pollen», «Εταιρεία», «εμείς», «μας»)
3. Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα του αλλά και όσων
επιδιώκουν να επικοινωνούν μέσω αυτής της Ιστοσελίδας καθώς και/ή μέσω email ή
τηλεφώνου εφαρμόζοντας όλες τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για
την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (EΕ 679/2016) (εφεξής «ΓΚΠΔ») αλλά και
του εκάστοτε ισχύοντος εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων.
Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική και
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αναφέρεται σε πληροφορίες ενός φυσικού
προσώπου, οι οποίες προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά του (εφεξής
«Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα).
Εσείς ως επισκέπτες, χρήστες, αιτούντες εργασία, συμμετέχοντες στις δραστηριότητές
μας, συνεργάτες μας, ονομάζεστε «Υποκείμενα Δεδομένων», ενώ η Εταιρεία είναι ο
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Ως «Επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς
τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα
δεδομένων προσωπικού 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 περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Ο ιστότοπός μας απευθύνεται σε χρήστες ηλικίας άνω των δέκα οκτώ ετών, που κατοικούν
εντός της Ελλάδος ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρχές Επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Δεσμευόμαστε να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο,
σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Συγκεριμένα:
▪
▪
▪
▪
▪

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους,
ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα Δεδομένα που είναι απαραίτητα για
τους σκοπούς που θέτουμε.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι
ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης ή/και
διαγραφής.
Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο
καθορίζεται ως αναγκαίο είτε εκ του νόμου είτε από την εταιρική μας πολιτική για
την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που θέτουμε ως Εταιρεία.
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των
δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία καθώς και από
τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Πηγές των Δεδομένων σας
α. Δεδομένα που μας παρέχετε εσείς
Κατά κανόνα, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο όταν οι ίδιοι
τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας. Εφόσον επιλέξετε να μας στείλετε το βιογραφικό
σας σημείωμα ή εν γένει να επικοινωνήσετε μαζί μας (είτε συμπληρώνοντας την φόρμα
επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας μας, με email, είτε και τηλεφωνικά) συναινείτε στο να
συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς που
αναφέρονται κατωτέρω. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την
συγκατάθεσή σας χωρίς αιτιολογία με σχετική δήλωσή σας προς την Εταιρεία μας. Στην
περίπτωση αυτή, δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη λάβει χώρα σε
προγενέστερο χρόνο μέχρι και την στιγμή της ανάκλησης αυτής. Τυχόν ανάκληση της
συγκατάθεσής σας θα έχει ως συνέπεια την μη δυνατότητα περαιτέρω επικοινωνίας και
εξυπηρέτησής σας από την Εταιρεία μας.
β. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα
Επιπλέον των ανωτέρω δεδομένων ορισμένα δεδομένα σας συλλέγονται αυτόματα κατά
την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Αυτό γίνεται ειδικότερα μέσω της ιστοσελίδας μας
με την εγκατάσταση και χρήση cookies (όπως αναλύεται παρακάτω) κατά την επίσκεψή
σας στην ιστοσελίδα μας.
Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα μας, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει την πλήρη διεύθυνση IP σας,
η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν ως ιστοσελίδα δεν μπορούμε να σας

ταυτοποιήσουμε με βάση το στοιχείο αυτό και μόνο. Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον
της Εταιρείας μας για να συλλέγουμε την διεύθυνση IP σας, μαζί με την ημερομηνία και
την ώρα σύνδεσης και να τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία καταγραφής (log files)
προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από
τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη
διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των
αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης
υπηρεσίας (DDoS Attacks)»). Η επεξεργασία και διατήρηση των εν λόγω αρχείων
καταγραφής και των συναφών δεδομένων σας πραγματοποιείται τουλάχιστον για επτά (7)
ημέρες και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
Χρήση Cookies
Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies. Τα «cookies» είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν
πληροφορίες που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (π.χ. σκληρό δίσκο, πρόγραμμα
περιήγησης, κ.α.) όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί
cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία του καθώς και άλλα
προαιρετικά cookies διευκολύνουν την περιήγησή σας, θυμούνται τις προτιμήσεις σας και
γενικά βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη, ενώ συμβάλλουν στην παροχή
προσωποποιημένου περιεχομένου και διαφημίσεων στον χρήστη.
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένα. Η απενεργοποίησή
τους είναι δυνατή, ωστόσο υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας της ιστοσελίδας. Για την
ενεργοποίηση των άλλων προαιρετικών cookies απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεσή
σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται στον
παρόν ιστότοπο, και πως να τα ενεργοποιήσετε/απενεργοποίησετε, μπορείτε να δείτε στην
σχετική Πολιτική Cookies της Εταιρείας μας.
Social Media
Περαιτέρω, ορισμένα χωρία της Ιστοσελίδας μας ενδέχεται να παρέχουν σύνδεση με
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο plug in
κοινωνικών μέσων (π.χ. το Facebook, LinkedIn, Twitter). Κατά την πρόσβαση στη σελίδα
μας μέσω ενός λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης, η Εταιρεία μας μπορεί (με βάση τις
ισχύουσες ρυθμίσεις απορρήτου των χρηστών) να έχει αυτόματα πρόσβαση στις
πληροφορίες που παρέχονται από εσάς στις σχετικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.Η
Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων της και συγκεκριμένα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την
δράση και τις υπηρεσίες της, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας απαντώντας στα
μηνύματα που μας στέλνετε. Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία αποτελεί η
συγκατάθεσή σας. Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας «like»/«follow» στη σελίδα
μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κάνοντας
«unlike»/«unfollow». Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζονται τα δεδομένα σας. Μπορείτε να διαβάσετε
τις πρακτικές για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων του LinkedIn , Facebook
και του Twitter για περισσότερες πληροφορίες.

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών
Μπορείτε να επισκεφθείτε και να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας χωρίς να μας
αποκαλύψετε κάποιο προσωπικό σας δεδομένο. Σε περίπτωση όμως που θελήσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας, μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας που υφίσταται στον ιστότοπό
μας, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία σας όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας.
Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τις παρακάτω
κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών :
1. Πληροφορίες σχετικές με την συσκευή σας (τον υπολογιστή, το τάμπλετ ή το
κινητό σας τηλέφωνο), μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας
τοποθεσία, ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας (browser) και το λειτουργικό
σας σύστημα.
2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου,
συμπεριλαμβανομένων της εξωτερικής πηγής, της διάρκειας της επίσκεψης, τις
προβολές σελίδων και τις διαδρομές πλοήγησης στον ιστότοπο;
3. Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, όπως πότε, πόσο
συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες τον χρησιμοποιείτε.
4. Πληροφορίες που κοινοποιείτε στον ιστότοπό μας με την πρόθεση της
δημοσίευσης στο διαδίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας, τις
πληροφορίες προφίλ σας και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας.
5. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω
email ή μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένου του
ονοματεπώνυμού σας, του τηλεφώνου επικοινωνίας ή του email σας, του
περιεχομένου της επικοινωνίας καθώς και των μεταδεδομένων (metadata) της
επικοινωνίας αυτής.
6. Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του
ιστότοπού μας.
7. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική σας πληροφορία την οποία μας κοινοποιείτε ή
δημοσιεύετε μέσω του ιστότοπού μας.
Προτού αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες κάποιου τρίτου ατόμου, θα
πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την
επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.
Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών
Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς μέσω του ιστότοπού μας
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς και μόνο που ορίζονται περιοριστικά στην παρούσα
Πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. Ειδικότερα, θα χρησιμοποιήσουμε τις
προσωπικές σας πληροφορίες για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς:
1. Για την διαχείριση του ιστοτόπου και τις ανάγκες της επιχείρησης μας

2. Για την αποστολή διαφημιστικών/προωθητικών επικοινωνιών, σχετικών με την
επιχείρησή μας ή τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων τρίτων μερών, οι οποίες
πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω κοινοποιήσεων ή, αν έχετε
συμφωνήσει σε αυτό, μέσω email ή παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε να μας
ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε διαφημιστικές
επικοινωνίες)
3. Για την παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών του ιστοτόπου μας σε τρίτα
μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές
τις πληροφορίες)
4. Για τη διαχείριση των αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλλετε οι ίδιοι ή
υποβάλλουν τρίτοι για εσάς και σχετίζονται με τον ιστότοπο μας
5. για την διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και την πρόληψη απάτης
6. Για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσής σας με τους όρους και προϋποθέσεις
χρήσης του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση προσωπικών
μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας
μηνυμάτων μας) και
7. Κάθε άλλη νόμιμη χρήση.
Εφόσον υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, θα
δημοσιεύσουμε ή/και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την άδειά
σας.
Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη
δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπο μας και μπορούν να προσαρμοστούν
χρησιμοποιώντας τα μέσα ελέγχου απορρήτου που υπάρχουν διαθέσιμα στον ιστότοπο
μας.
Δεν θα κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας
σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για σκοπούς άμεσης προώθησης αυτού του ιδίου ή/και άλλου
τρίτου μέρους.
Επεξεργασία Δεδομένων για σκοπούς αξιολόγησης και πρόσληψης προσωπικού
Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συμμετοχής
σας στη διαδικασία αξιολόγησης και πρόσληψης προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό,
επεξεργαζόμαστε τις σχετικές πληροφορίες για τον προσδιορισμό των αιτούντων εργασία,
για την αξιολόγηση των αιτήσεων απασχόλησης και για άλλες διαδικασίες ανθρώπινου
δυναμικού που είναι απαραίτητες προκειμένου να αξιολογηθούν και να εξεταστούν οι
αιτήσεις και όχι για περαιτέρω σκοπούς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται
περιλαμβάνουν:
▪
▪

τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλικία σας και τα
στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο
αριθμός τηλεφώνου σας.
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, όπως τίτλος
εργασίας, πληροφορίες για την εκπαίδευσή σας, επαγγελματικά προσόντα,
εργασιακή εμπειρία, δημοσιεύσεις και επιστημονικές δραστηριότητες,

επαγγελματικά προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, προγράμματα και δραστηριότητες
στις οποίες συμμετείχατε.
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς όταν υποβάλετε αίτηση για
ανάληψη μιας θέσης εργασίας αλλά ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα
σχετικά με εσάς από τρίτους, όπως από τους προηγούμενους εργοδότες σας, ή από μέσα
κοινωνικής δικτύωσης π.χ Linkedin. Περαιτέρω πληροφορίες θα συλλέγονται απευθείας
από εσάς όταν συμπληρώνετε τα έντυπα πρόσληψης κατά την έναρξη της απασχόλησής
σας, όπως για παράδειγμα ο αριθμός ταυτότητάς σας, τα στοιχεία του τραπεζικού σας
λογαριασμού, η οικογενειακή σας κατάσταση, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν γνωστή
αναπηρία και ανάγκες προσβασιμότητας στο χώρο εργασίας κτλ.
Οι πληροφορίες σας σχετικά με την αίτησή σας για απασχόληση θα γνωστοποιούνται
εσωτερικά στα αρμόδια διοικητικά στελέχη της Εταιρείας για τους σκοπούς της
διαδικασίας προσέλκυσης υποψήφιων εργαζομένων και πρόσληψης. Επιπλέον, εφόσον
μας ζητηθεί, θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε δημόσιους φορείς ή
άλλως για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους.
Εάν η αίτησή σας για την απασχόληση είναι ανεπιτυχής, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα
σας στο αρχείο μας για χρονικό διάστημα 6 μηνών για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για
μελλοντικές θέσεις εργασίας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Στο τέλος αυτής της
περιόδου, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται ή/και καταστρέφονται οριστικά χωρίς
δυνατότητα ανάκτησης, άλλως θα καθίστανται ανώνυμα. Εάν η αίτησή σας για την
απασχόληση είναι επιτυχής, τα προσωπικά δεδομένα θα μεταφερθούν στον προσωπικό σας
φάκελο εργαζομένου και θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής σας για τους
νόμιμους σκοπούς σχετικά με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με
την απασχόληση και τις παροχές σας σύμφωνα με τις ειδικότερες εσωτερικές πολιτικές και
διαδικασίες που ισχύουν για το προσωπικό της Εταιρείας μας.
Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα αποκαλυφθούν σε τρίτα μέρη που ενεργούν αντί και για
λογαριασμό μας, με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τον σκοπό/ούς για
τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν ή ενδέχεται να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας στα
πλαίσια παροχής υπηρεσιών, αξιολόγησης της χρησιμότητας της παρούσας ιστοσελίδας,
του μάρκετινγκ, της διαχείρισης δεδομένων ή της τεχνικής υποστήριξης. Παραδείγματα
αποδεκτών: εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας καθώς και πρόσωπα που
παρέχουν εθελοντική εργασία στην Εταιρεία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό
καθήκον εχεμύθειας,
Τα ως άνω αναφερθέντα τρίτα μέρη έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά μαζί μας
και έχουν αναλάβει υποχρέωση εχεμύθειας και σύννομης επεξεργασίας ώστε να
επεξεργάζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό και
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Ειδικότερα, θα κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

1. στο μέτρο που είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε για να συμμορφωθούμε με τις
νομικές ή κανονιστικές μας υποχρεώσεις
2. σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία
3. με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας
(μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με
σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)
4. στον αγοραστή (ή πιθανού αγοραστή) οποιουδήποτε αγαθού ή επιχείρησης τη
οποία πουλάμε (ή σκεφτόμαστε να πουλήσουμε)
5. σε παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν εξ ονόματος και για λογαριασμό μας και
διενεργούν πράξεις επεξεργασίας για λογαριασμό μας στα πλαίσια σχετικής
συμβατικής σχέσης και
6. σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή.
Δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρα εκτός αν άλλως ρητά
ορίζεται στην παρούσα πολιτική.
Διασυνοριακές διαβιβάσεις
1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευτούν, να επεξεργαστούν και
να διαβιβαστούν μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες λειτουργούμε
προκειμένου να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές σύμφωνα με την παρούσα
πολιτική.
2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ενδέχεται να διαβιβασθούν σε τρίτες χώρες που
δεν διαθέτουν νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων αντίστοιχη με αυτή
που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
Περιοχή, όπως: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ).
3. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου
να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων στις χώρες
υποδοχής, ιδίως με την χρήση Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών που έχει υιοθετήσει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή και έχει εγκρίνει άλλη αρμόδια εποπτική αρχή, σύμφωνα
με το άρθρο 46 του Κανονισμού) καθώς και την ασφάλεια της επεξεργασίας.
4. Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο μας, ή υποβάλλετε
προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, δύνανται να είναι διαθέσιμες μέσω του
διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή τη
λανθασμένη χρήση τέτοιων πληροφοριών από τρίτους.
Αποθήκευση και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών
Για την αποθήκευση και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας
χρησιμοποιούνται διακομιστές (servers) οι οποίοι βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Φινλανδία). Προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριακών μας
συστημάτων χρησιμοποιούμε εφαρμογές τρίτων μερών από συγκεκριμένους παρόχους
υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα firewall), οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά για την
διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργάζονται εκ
μέρους μας.

Η Εταιρεία μας έχει ορίσει και υλοποιήσει ειδική πολιτική και διαδικασίες για την
αποθήκευση και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, σε πλήρη συμμόρφωση με
τις νομικές της υποχρεώσεις.
Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό ή σκοπούς σύμφωνα
με την παρούσα δεν θα διατηρούνται για περισσότερο χρονικό διάστημα από όσο διάστημα
είναι απαραίτητο για τους ορισμένους στην παρούσα σκοπούς επεξεργασίας και για την
συμμόρφωση της Εταιρείας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την
εκάστοτε ισχύουσα φορολογική, εργατική, και λοιπή κοινοτική ή εθνική νομοθεσία.
Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου θα διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των
οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή/ και προσωπικές
πληροφορίες :
▪
▪
▪

στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο.
αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική
διαδικασία σε ισχύ και
με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας
(μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη
απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)

Μετά την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπών επεξεργασίας, τα Δεδομένα σας διαγράφονται
με ασφαλή τρόπο οριστικά χωρίς δυνατότητα ανάκτησης ή καθίσταντανται ανώνυμα.
Ασφάλεια προσωπικών πληροφοριών
Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από κάθε
μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση, εφαρμόζει
μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές
ασφαλείας, εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό της, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση
εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που εγγυώνται
την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση). Όπως
επιτάσσουν οι αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, τα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν κριθεί
απαραίτητο, επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται στις νέες βέλτιστες πρακτικές της
αγοράς και σύμφωνα με κοινά αποδεκτά διεθνή πρότυπα.
Εντούτοις, η Εταιρεία μας σας προτρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή κατά την
αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, καθώς δεν μπορούμε να
εγγυηθούμε απόλυτα ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση
στις προσωπικές σας πληροφορίες, δοθέντος ότι δεν είναι εγγυημένη η εμπιστευτικότητα
των προσωπικών πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου.
Η Ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών
που ενδέχεται να έχουν πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όρους χρήσης
διαφορετικούς από αυτούς της Εταιρείας μας. Η Εταιρεία μας δεν μπορεί να ελέγχει τους

τρίτους ιστότοπους ή το περιεχόμενό τους και αυτή η Πολιτική δεν ισχύει για άλλους
ιστότοπους. Δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πολιτικές ή την επεξεργασία των
Προσωπικών σας Δεδομένων από ιστότοπους που συνδέονται με ή από τον ιστότοπό μας,
καθώς δεν ελέγχουμε τις πρακτικές απορρήτου αυτών. Σας συνιστούμε να ελέγξετε τις
πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων ιστοτόπων πριν τους
χρησιμοποιήσετε.
Τα δικαιώματά σας
Σύμφωνα με το ισχύο νομικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έχετε τα
κάτωθι δικαιώματα:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν
επεξεργαζόμαστε Δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, και κάποιες ακόμα
πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες κ.α.,
Δικαίωμα διόρθωσης ή ενημέρωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη
συμπλήρωση των στοιχείων σας,
Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των
Δεδομένων σας,
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό
προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων σας εκ μέρους
μας,
Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία
των Δεδομένων σας,
Δικαίωμα στη φορητότητα των Δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε τα δεδομένα που
μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από
μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό με βάση τις διατάξεις
του ΓΚΠΔ.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, στο βαθμό που η επεξεργασία
βασίζεται στην προηγούμενη λήψη συγκατάθεσης
Δικαίωμα να μην υποβληθείτε σε αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης,
συμπεριλαμβανομένου του profiling

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα,
μπορείτε να μας στείλετε email στο: privacy@pollenadvertising.gr .
Θα ανταποκριθούμε ή και συμμορφωθούμε με το αίτημά σας όπως νόμος ορίζει. Σε κάθε
περίπτωση, θα σας απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερών για να σας ενημερώσουμε για
το αποτέλεσμα οποιουδήποτε αίτήματός σας. Στη περίπτωση που το αίτημά σας είναι
πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του
μήνα αν χρειαστεί να παρατείνουμε την απάντησή μας για επιπλέον δύο (2) μηνών εντός
των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Εάν δεν απαντήσουμε εγκαίρως στο αίτημά σας ή αν το αίτημά σας απορριφθεί εν μέρει ή
εξ ολοκλήρου ή/και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας
αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα

υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα | τηλ. +30 210 6475600 |
email: contact@dpa.gr | web: www.dpa.gr ).
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία
των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που τυχόν προκύψουν από θέματα που αφορούν
τα Προσωπικά σας Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Τροποποιήσεις
Όποτε κρίνεται απαραίτητο θα ενημερώνουμε την πολιτική αυτή κατά καιρούς
δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στον ιστότοπο μας. Προτού οι σχετικές αλλαγές τεθούν σε
ισχύ θα σας ενημερώσουμε για αυτές με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. μέσω email ή μέσω
ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπο μας). Σας ενθαρύνουμε να
ελέγχετε περιοδικά τη σελίδα αυτή ώστε να σιγουρευτείτε ότι έχετε λάβει γνώση και
κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή
οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας
γενικά, στείλτε μας email στο privacy@pollenadvertising.gr.
Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή διευκρίνιση μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε στα ως
άνω γενικά στοιχεία επικοινωνίας.
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