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Η INPERSON Limited ( " Εμείς" ) δεσμευόμαστε για την προστασία και το σεβασμό της 

ιδιωτικής ζωής σας. Η πολιτική αυτή (μαζί με τους δικούς μας όρους χρήσης και 

οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό ) καθορίζει τη βάση επί της οποίας 

τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς , ή από αυτά που μας παρέχετε , θα 

επεξεργαστούν από εμάς. Παρακαλώ διαβάστε τα παρακάτω προσεκτικά για να 

καταλάβετε τις απόψεις και την πολιτική μας σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα. 

 

1. Πληροφορίες σχετικά με εσάς 

1.1 Μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε τα παρακάτω δεδομένα σχετικά με εσάς  

1.1.1 Πληροφορίες που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες στο site μας www.costeasy.gr  

( ιστοσελίδα μας ). Περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχονται κατά τη στιγμή 

της εγγραφής χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας , εγγραφή στην υπηρεσία μας, 

αποστολή υλικών ή πληροφοριών ή ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες και 

υπηρεσίες . Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν συμμετέχετε σε  

διαγωνισμό ή προωθητική ενέργεια που χρηματοδοτείται από την INPERSON 

Limited, ή όταν αναφέρετε ένα πρόβλημα με την ιστοσελίδα μας. 

1.1.2 Αν επικοινωνήσετε μαζί μας , μπορεί να διατηρήσουμε αρχείο αυτής της 

αλληλογραφίας. 

1.1.3 Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε να συμμετέχετε σε έρευνες που χρησιμοποιούμε 

για ερευνητικούς σκοπούς. 

1.1.4 Λεπτομέρειες για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας 

και την εκπλήρωση των παραγγελιών σας. 
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2. IP Διευθύνσεις 

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, 

συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι διαθέσιμη η IP διεύθυνση σας , το λειτουργικό σύστημα 

και τον τύπο του browser , για τη διαχείριση του συστήματος και να αναφέρουμε 

συνολικά στοιχεία στους διαφημιστές μας . Αυτό είναι στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις 

ενέργειες και τις συνήθειες περιήγησης των χρηστών μας και δεν ταυτοποιούν προσωπικά 

οποιοδήποτε άτομο . 

 

3. Cookies 

Ο δικτυακός μας τόπος δεν χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθούν και να 

καταγράφουν τη δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα 

 

4. Αποθήκευση προσωπικών σας στοιχείων  

4.1 Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές μας .  

Τυχόν συναλλαγές  πληρωμής θα είναι κρυπτογραφημένες. Όταν σας έχουμε χορηγήσει ( ή 

όταν έχετε επιλέξει ) κωδικό που σας δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα 

τμήματα της ιστοσελίδας μας , θα είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα αυτού του 

κωδικού. Σας ζητούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν . 
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4.2 Δυστυχώς , η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα 

ασφαλής. Αν και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προστατεύσουμε τα 

προσωπικά σας δεδομένα , δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων 

σας που διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα μας. Κάθε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. 

Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας , θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και 

μέτρα ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση. 

4.3 Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία της πιστωτικής ή της χρωστικής σας κάρτας ούτε 

μοιραζόμαστε τα στοιχεία των πελατών με τρίτους 

 

5. Χρήση των πληροφοριών 

5.1 Χρησιμοποιούμε στοιχεία που τηρούνται για εσάς με τους ακόλουθους τρόπους : 

5.1.1 Για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο από την ιστοσελίδα μας παρουσιάζεται με 

τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή σας 

5.1.2 Για να σας παρέχουμε πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητάτε από 

εμάς ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 

5.1.3 Για να εκπληρωθούν οι  υποχρεώσεις μας που απορρέουν από συμβάσεις που έχουν 

συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς . 

5.1.4 Για να μπορέσετε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες των υπηρεσιών μας , 

όταν επιλέγετε να το πράξετε 

5.1.5 Για να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην υπηρεσία μας . 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας , ή να επιτρέψουμε επιλεγμένα σε 

τρίτους να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας , για να σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά 

με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και εμείς ή  
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αυτοί μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί σας σχετικά με αυτά μέσω ταχυδρομείου ή 

τηλεφώνου . 

5.2 Εάν είστε ήδη πελάτης μας , εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο με ηλεκτρονικά 

μέσα ( e - mail ή SMS ) με πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοιες με εκείνες 

που αποτέλεσαν το αντικείμενο της προηγούμενης πώληση σε εσάς. 

 

6. Αποκάλυψη των πληροφοριών σας 

6.1 Μπορεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους: 

6.1.1 Σε περίπτωση που πουλάμε ή αγοράζουμε οποιαδήποτε επιχείρηση ή περιουσιακά 

στοιχεία, οπότε μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον υποψήφιο 

αγοραστή ή πωλητή αυτής της δραστηριότητας ή των περιουσιακών στοιχείων. 

6.1.2 Εάν η INPERSON Limited ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων 

αποκτώνται από τρίτο μέρος, στο οποίο περιλαμβάνονται τα προσωπικά στοιχεία που 

κατέχονται από αυτόν για τους πελάτες της θα είναι ένα από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία 

ενεργητικού. 

6.1.3 Σε περίπτωση που έχουμε την υποχρέωση να αποκαλύψουμε ή μοιραστούμε τα 

προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νομική 

υποχρέωση ή για εφαρμογή ή επιβολή των όρων χρήσης μας ή τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της προσφοράς και άλλες συμφωνίες ή για την προστασία των 

δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της INPERSON Limited, τους πελάτες μας, 

ή άλλους. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρίες και 

οργανισμούς για τους σκοπούς της προστασίας από απάτες και μείωση του πιστωτικού 

κινδύνου. 
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7. Τα Δικαιώματα σας 

7.1 Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 

δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Θα σας ενημερώσουμε (πριν από τη συλλογή των 

δεδομένων σας), αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για τέτοιους 

σκοπούς ή αν σκοπεύουμε να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε οποιονδήποτε τρίτο για 

τέτοιους σκοπούς. 

7.2 Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποφευχθούν τέτοιου είδους επεξεργασίες 

ελέγχοντας ορισμένες θέσεις με τα έντυπα που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των 

δεδομένων σας. Μπορείτε να ζητήσετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία από τη βάση 

δεδομένων μας οποιαδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@costeasy.gr  

7.3 Ο ιστότοπoς μας μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να περιέχει συνδέσμους προς και από 

τις ιστοσελίδες των δικτύων εταίρων, διαφημιστές και τους συνεργάτες μας. Αν 

ακολουθήσετε μια σύνδεση σε οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες, παρακαλούμε 

σημειώστε ότι αυτές οι ιστοσελίδες έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν 

δεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Παρακαλώ ελέγξτε τις πολιτικές αυτές, 

πριν να υποβάλετε τυχόν προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις ιστοσελίδες. 

 

 

8. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας 

Οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορεί να κάνουμε στην πολιτική απορρήτου μας στο μέλλον 

θα αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα. 
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9. Επικοινωνία 

Οι ερωτήσεις , τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας 

προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να αποστέλλονται στο 

info@costeasy.gr 
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