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Α. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων-Σύννομη, Θεμιτή και Διαφανής Επεξεργασία. 

Η Εταιρία ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ ΑΕ («ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ» ή «Εταιρία») και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, 
ιδίως η εταιρία MEGAS YEEROS LLC θέτουν ως προτεραιότητα και δεσμεύονται για το σεβασμό και 
την ενισχυμένη προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών δεδομένων, ιδίως των στοιχείων 
ταυτότητας (λ.χ. ονοματεπώνυμο) και επικοινωνίας (λ.χ. διεύθυνση κατοικίας/εργασίας, διεύθυνση 
ηλ. ταχυδρομείου, αριθμός κλήσης τηλεφώνου, σταθερού ή κινητού, ή τηλεομοιοτυπίας) και της 
ασφάλειας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναλλαγών των φυσικών προσώπων, πελατών, 
δυνητικών πελατών και χρηστών ή ευκαιριακών επισκεπτών των ιστοσελίδων τους και, εφόσον 
πρόκειται για νομικά πρόσωπα, των εκπροσώπων, αντιπροσώπων και προστηθέντων τους, 
τηρώντας τη σχετική ενωσιακή και, κατά περίπτωση, ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τους παρόντες όρους ή τυχόν ειδικότερους 
όρους που θα θέσουν σε γνώση σας. Αν λάβει χώρα διαβίβαση δεδομένων σας στη θυγατρική 
εταιρία μας που εδρεύει στις Η.Π.Α. MEGAS YEEROS LLC, ισχύουν οι δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες 
κατά την έννοια των ά. 46 παρ. 2 περ. β΄ και 47 Κανονισμού 2016/679/ΕΕ που θα θέσουμε υπόψη 
σας, μετά την έγκρισή τους από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα της εταιρίας μας χωρίς να της κοινοποιείτε 

προσωπικά δεδομένα σας. Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ορισμένα δεδομένα 

αυτομάτως φυλάσσονται στους διακομιστές μας (servers) ή σε ενδιάμεσους διακομιστές (proxy- 

cache servers), όπως εκτίθεται παρακάτω. Στο μέτρο που ο επισκέπτης της ιστοσελίδα μας θέλει να 

λάβει πληροφορίες ή υπηρεσίες, να διαβιβάσει παραγγελίες και/ή παράπονα και/ή 

δικαιοπρακτικές δηλώσεις βουλήσεως ή γνώσεως, να συνάψει συμβάσεις, να λάβει μέρος σε 

διαγωνισμούς και κληρώσεις και γενικά να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα μας για συναλλακτικούς 

σκοπούς, είναι σφόδρα πιθανό να είναι αναγκαία η συλλογή και επεξεργασία περισσότερων 

προσωπικών δεδομένων. Αν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι αναγκαία και δεν 

υφίσταται κάποια άλλη νομική βάση για τη νομιμότητά της, ζητούμε τη συναίνεσή του ή των 

υποκειμένων της επεξεργασίας, ιδίως για τη διαβίβασή τους σε τρίτους. 

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της 
εταιρίας μας, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το είδος και την έκταση καθώς και τις 
προϋποθέσεις και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 
των φυσικών προσώπων κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ, τους 
σκοπούς, τη νομική βάση και τη χρονική έκταση της επεξεργασίας ή τα κριτήρια που την 
καθορίζουν, τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από την εταιρία μας ή από τρίτους, τους 
αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα μέτρα 
ασφαλείας, τα οποία η εταιρία μας τηρεί για την διαφύλαξη της ακεραιότητας και 
εμπιστευτικότητάς τους. Με την παρούσα, σάς ενημερώνουμε, επίσης για τα δικαιώματά σας ως 
υποκειμένων των δεδομένων κατά τα ά. 12 και 13 Κανονισμού 2016/679/ΕΕ. Γενικά 
χρησιμοποιούμε την ορολογία και τους ορισμούς του εν λόγω Κανονισμού, τους οποίους μπορείτε 
να ανακαλέσετε πατώντας ΕΔΩ. 

 
Εάν δεν συμφωνείτε, εν όλω ή εν μέρει, με τους όρους του παρόντος οφείλετε να μην επισκέπτεστε 
την ιστοσελίδα της εταιρίας μας ή να μην της παρέχετε δεδομένα, άλλως να ασκείτε τα δικαιώματά 
σας που περιγράφονται κατωτέρω. Διαφορετικά μόνη η χρήση της ιστοσελίδας εφεξής, η οποία 
προϋποθέτει την αποδοχή αυτών των όρων, ή η αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή η 
παροχή στην εταιρία μας ή σε συνδεδένη με αυτήν εταιρία προσωπικών σας στοιχείων, σημαίνει 
παροχή συγκατάθεσης εκ μέρους σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα σας από την εταιρία μας ή άλλες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, ιδίως την εταιρία 
MEGAS YEEROS LLC. ή από τρίτους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων σας. 

 
Η εταιρία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθεωρεί και επικαιροποιεί την πολιτική της 
προς προστασία των δεδομένων, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο στο μέλλον, θα γίνεται 
χωρίς προειδοποίηση με νεότερη ενημέρωσή σας. Για τον λόγο αυτό, σας προτείνουμε να 
ενημερώνεστε κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της εταιρίας μας για το πώς η 
τελευταία ή συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας. Σας ενημερώνουμε 
ότι η εταιρία μας ενδέχεται να ζητά τη συναίνεσή σας κάθε φορά που τροποποιεί τους όρους της 
παρούσας πολιτικής και ότι, εφόσον δεν την παρέχετε, η εταιρία μας ή άλλες συνδεδεμένες με 
αυτήν εταιρίες θα μπορούν να διακόπτουν την επικοινωνία τους και/ή τη συνεργασία τους μαζί 
σας και/ή την παροχή υπηρεσιών προς εσάς. 

 
Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα της εταιρίας μας ή της θυγατρικής 

της MEGAS YEEROS LLC. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας της εταιρίας μας σε 

διαδικτυακούς τόπους τρίτων μη συνδεδεμένων με την ίδια οντοτήτων μέσω ειδικών συνδέσμων 

(links, hyperlinks, banners), η εταιρία μας δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν. 

 
Β. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σκοπός της επεξεργασίας και συγκατάθεση 

παραχώρησης δεδομένων 

Η εταιρία μας θα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα 
επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, δυνητικών πελατών και πελατών που θα έρθουν σε γνώση 
της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του 
απορρήτου των πληροφοριών αυτών. 

 

Η εταιρία μας θα συλλέγει ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: 
 

1. Γενικά προσωπικά δεδομένα επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας 

Η ιστοσελίδα της εταιρίας συλλέγει με κάθε κλήση της ιστοσελίδας από υποκείμενο επεξεργασίας ή 

από αυτοματοποιημένο σύστημα μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών. Αυτά τα γενικά 

δεδομένα και οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε αρχεία καταγραφής (logfiles) του διακομιστή. 

Ενδεικτικά αποθηκεύονται: (1) το όνομα του παρόχου υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο 

(internet provider), (2) οι χρησιμοποιούμενοι τύποι και εκδόσεις φυλλομετρητή, (3) το λειτουργικό 

σύστημα που χρησιμοποιεί ο χρήστης (4) τα στοιχεία του διαδικτυακού τόπου και της ιστοσελίδας, 

μέσω των οποίων ο χρήστης συνδέθηκε με το διαδικτυακό τόπο και την ιστοσελίδα μας και τα 

στοιχεία των διαδικτυακών τόπων και/ή των ιστοσελίδων, τις οποίες αυτός επισκέπτεται με 

αφετηρία το δικό μας διαδικτυακό τόπο ή τη δική μας ιστοσελίδα, (5) η ημερομηνία και ώρα της 

επίσκεψης της ιστοσελίδας (6) η ηλεκτρονική διεύθυνση IP του υπολογιστή (IP address) ή της 

συσκευής που χρησιμοποιεί ο χρήστης και γενικά δεδομένα κίνησης ή θέσης ως προς την 

ηλεκτρονική επικοινωνία σας (7) άλλα αντίστοιχα δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμεύουν για 

την αποσόβηση κινδύνων δικτύου, λογισμικού ή υλισμικού και την αποτροπή και αναχαίτιση 

διαδικτυακών επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας μας ή τρίτων συνεργατών της. 

Αυτά τα δεδομένα, παρόλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση και εντοπισμό του 

χρήστη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, χρησιμοποιούνται μόνον για συγκεκριμένους λόγους, 



ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3 

 

 

 

ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος, εκτός και αν ο ίδιος επιλέξει να αποκαλύψει στοιχεία της 

ταυτότητάς του ή συντρέχουν οι προϋποθέσεις νομιμότητας της επεξεργασίας των στοιχείων 

ταυτότητας του χρήστη. Πάντως, η εταιρία αποφεύγει καταρχήν να αναζητήσει την ταυτότητα του 

χρήστη. Οι λόγοι επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι ενδεικτικά οι εξής: (1) η προσήκουσα 

διαβίβαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρίας μας, (2) η βελτιστοποίηση του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρίας μας καθώς και η διαφήμισή του, (3) η διασφάλιση της 

διαρκούς προσβασιμότητας και λειτουργικότητας του συστήματος και της ιστοσελίδας μας (4) η 

ενημέρωση των αρχών σε περίπτωση αξιόποινων πράξεων ή αδικοπραξιών που διαπράττονται στο 

διαδίκτυο. Κατά τα λοιπά τα ανωνύμως συλλεγέντα στοιχεία και πληροφορίες χρησιμοποιούνται 

αφενός για στατιστικούς λόγους και αφετέρου για να ενισχυθεί η προστασία και η ασφάλεια των 

δεδομένων στην εταιρία μας επ’ωφελεία των χρηστών και πελατών μας. Τα ανώνυμα δεδομένα  

των αρχείων καταγραφής (logfiles) του διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά 

δεδομένα που παρέχει ο ίδιος ο χρήστης. 

Η ιστοσελίδα της εταιρίας μας περιλαμβάνει -βάσει νομικής υποχρέωσης- στοιχεία επικοινωνίας 

που επιτρέπουν την άμεση επώνυμη ηλεκτρονική επικοινωνία σας με την εταιρία μας μέσω της 

ίδιας της ιστοσελίδας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον υποκείμενο των δεδομένων 

επικοινωνεί με την εταιρία μας με αυτόν τον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα του, όπως η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και τα προσωπικά στοιχεία του αποθηκεύονται αυτόματα και 

χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς επικοινωνίας ή επεξεργασίας αιτημάτων ή παραπόνων. 

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους με την εξαίρεση συνεργατών της 

εταιρίας επιφορτισμένων με την διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων (λ.χ. νομικό σύμβουλο). 

 

 
2. Προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε στην εταιρία μας, εφόσον είστε ήδη πελάτης της: 

Ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, διεύθυνση αστικής, επαγγελματικής ή 

εμπορικής κατοικίας ή εγκατάστασης, αριθμός τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού) ή 

τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εν γένει στοιχεία τηλεφωνικής ή 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και αρμόδια Δ.Ο.Υ., στοιχεία 

αποδεικτικών εγγράφων ταυτότητας (λ.χ. αριθμός Δ.Α.Τ. ή Διαβατηρίου, ημερομηνία εκδόσεως, 

εκδούσα αρχή κτλ.). 

 
 

3. Προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε στην εταιρία μας ως δυνητικός πελάτης της: 

Ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, διεύθυνση αστικής, επαγγελματικής ή 

εμπορικής κατοικίας ή εγκατάστασης, αριθμός τηλεφώνου (σταθερού ή κινητού) ή 

τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εν γένει στοιχεία τηλεφωνικής ή 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

Τα υπό 2 και 3 δεδομένα συλλέγονται από εσάς στο πλαίσιο της συναλλακτικής επαφής σας με την 

εταιρία μας, ιδίως στο πλαίσιο παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών ή υποβολής αιτημάτων ή 

ερωτημάτων σας αναφορικά με αυτά ή συμμετοχής σε διαγωνισμούς που διοργανώνει η εταιρία 

μας. Η συλλογή γίνεται ιδίως μέσω επισκέψεών σας στο διαδικτυακό τόπο της ιστοσελίδας μας, 

μέσω καταχώρισης των στοιχείων σας σε κατάλληλα έντυπα ή ηλεκτρονικές εφαρμογές, μέσω 

εγγραφής σας σε καταλόγους πελατών μας ή δυνητικών πελατών μας ή χρηστών/επισκεπτών της 
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ιστοσελίδας μας, μέσω παραλαβής και συμπλήρωσης προσυμβατικών ή συμβατικών κειμένων, 

έντυπης ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κτλ. 

Τα συλλεγόμενα στοιχεία και τυχόν παράγωγα δεδομένα φυλάσσονται στην Εταιρία μας και στους 

διακομιστές μας (server) ημών ή συνεργατών μας και γενικά σε μονάδες μνήμης και εφαρμογές 

πληροφορικής ημών ή τρίτων εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων σας εντός της Ε.Ε. 

Σε περίπτωση που μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας μας μεταβαίνετε στις ιστοσελίδες της 

συνδεδεμένης εταιρίας MEGAS YEEROS LLC ή συνεργαζόμενων με εμάς εταιριών εκτός Ε.Ε. είναι 

πιθανό τα προσωπικά δεδομένα σας να τύχουν διαβίβασης, συλλογής και επεξεργασίας εκτός Ε.Ε. 

 

 
Γ. Σκοποί και νομικές βάσεις της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας 

Τα προσωπικά δεδομένα που τυχόν συλλέγονται κατά τη συναλλακτική επαφή της εταιρίας μας 
μαζί σας, συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται για τους σκοπούς και βάσει της νομικής θεμελίωσης 
που περιγράφονται κατωτέρω: 

 
 

Σκοποί Νομική βάση επεξεργασίας: 

 
-Την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε 

οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προ- συμβατικής ή 

συμβατικής σχέσεως μαζί του, για την εκπλήρωση συμβατικών ή 

και νομίμων υποχρεώσεων της Τραπέζης. 

 
-Ποιοτικός έλεγχος, έρευνες, μελέτες σχετικά με το αίτημά σας και 
τη διεκπεραίωσή του, τις παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες μας 

Το έννομο συμφέρον σας ως 
υφισταμένων ή δυνητικών 
πελατών 

 
-Παραλαβή, παρακολούθηση και ικανοποίηση αιτημάτων σας πριν 

από την κατάρτιση της σύμβασης 

Το έννομο συμφέρον σας ως 
υφισταμένων ή δυνητικών 

πελατών/Άρθρ. 6 παρ. 1 περ. 
β’ Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων 

2016/679/ΕΕ 

 
 

-Η σύναψη, παρακολούθηση και εκπλήρωση συμβάσεων με εσάς 
 

-Συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, κληρώσεις και παίγνια 
 

Συλλογή παραπόνων και αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τα 
προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας, 

 
 

Το έννομο συμφέρον σας ως 
υφισταμένων ή δυνητικών 

πελατών/Άρθρ. 6 παρ. 1 περ. 
β’ Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων 

2016/679/ΕΕ 
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-Ενημέρωσή σας σχετικά με προϊόντα μας ή συναφή προϊόντα 
τρίτων 

Ά. 11 Ν. 3471/2006 

-Άσκηση δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών 
αρχών 

 
Κανονιστική συμμόρφωση της εταιρίας ως προς την εν γένει 

νομοθεσία, ιδίως τη νομοθεσία τροφίμων, την περιβαλλοντική και 

καταναλωτική νομοθεσία καθώς και τα πρότυπα ποιότητας 

προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 
Προστασία της επιχείρησής μας και των άυλων αγαθών της 

 
Άσκηση διευθυντικού δικαιώματος, εποπτεία προσωπικού, 

διαχείριση ανθρωπίνων πόρων 

 
 

Το υπέρτερο έννομο 
συμφέρον της εταιρίας μας/ 

Άρθρ. 6 παρ. 1 περ. στ’ 
Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία Δεδομένων 
2016/679/ΕΕ 

Διαβίβαση δεδομένων σας σε συνεργάτες μας προς πληρέστερη 
εξυπηρέτησή σας στον τόπο κατοικίας σας/επαγγελματικής 
εγκατάστασής σας 

 
-Διαβίβαση δεδομένων σας σε εταιρίες ασφάλισης πιστώσεων 

 

 
Συναίνεσή σας 

Τα δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία μόνο για το σκοπό που συλλέχθηκαν και σύμφωνα με 
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. 

 
 

Δ. Πώς χρησιμοποιεί η εταιρία τα προσωπικά δεδομένα σας; 
 

Εκτός από τις περιπτώσεις εκπλήρωσης νομίμων ή συμβατικών, προσυμβατικών ή μετασυμβατικών 
υποχρεώσεων της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων απέναντί σας (κύριων ή 
παρεπομένων), η Εταιρία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για την παροχή ενημέρωσης 
και καλύτερων υπηρεσιών προς εσάς ή προς τον οργανισμό σας, εναρμονισμένων με τις 
προτιμήσεις ή τις ανάγκες σας καθώς και για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων ή 
υπηρεσιών της ιδίας ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων τρίτων. Στο πλαίσιο της σχετικής 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα δεδομένα 
σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν ακόμη και για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων ή 
υπηρεσιών μας ή συναφών προϊόντων ή υπηρεσιών συνεργαζόμενων τρίτων ακόμη και με 
αποστολή εμπορικής επικοινωνίας μέσω επιστολής, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή 
μέσω άλλων ισοδύναμων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, άμεσης ή από απόσταση. 

 
Η Εταιρία μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας για τη διεξαγωγή έρευνας 
σχετικά με τα προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία, τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά των 
πελατών μας, υφισταμένων και υποψηφίων και επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Ο σκοπός μας 
είναι να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες και επισκέπτες μας. Η έρευνα αυτή διεξάγεται και 
αναλύεται σε συγκεντρωτική και ανώνυμη βάση. 

 
Όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα στην Εταιρία μας, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να 
αποσταλούν ηλεκτρονικά σε εξυπηρετητές που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 
(ακόμη και εκτός Ε.Ε.), όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να αποθηκευτούν και να 
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επεξεργαστούν για τους σκοπούς που προαναφέρονται και υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την 
ασφάλειά τους. 

 
Όποτε και όπου η Εταιρία μας συλλέγει, επεξεργαζεται ή χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας 
δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα δεδομένα 
αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 
που εφαρμόζει. 

 
Η εταιρία μας δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προκειμένου να λάβει αυτοματοποιημένες 
αποφάσεις. 

 
 

Ε. Διατήρηση Δεδομένων 
 

Ο χρόνος, που η Εταιρία επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί ή διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα, είναι 

ο ελάχιστος αναγκαίος για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, ή ο χρόνος που προβλέπεται 

προβλέπεται από την ενωσιακή/ελληνική νομοθεσία και από το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο και 

τους κώδικες συμπεριφοράς, στους οποίους υπόκειται η εταιρία μας. Τα προαναφερόμενα υπό Β.1. 

δεδομένα σας ως απλών επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας της εταιρίας μας δεν διατηρούνται 

υπό φυσιολογικές συνθήκες για διάστημα μεγαλύτερο των 14 ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης 

του αναγκαίου ή προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης των δεδομένων σας, τα τελευταία 

διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται αυτομάτως. 

 

 
Στ. Σε ποιον μπορεί η εταιρία μας να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας; 

 
Η εταιρία μας μπορεί να γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για τους σκοπούς 
που προεκτέθηκαν ή προκειμένου να συνάψει τη μεταξύ σας σύμβαση ή να εκπληρώσει 
προσυμβατικές, συμβατικές (κύριες ή παρεπόμενες) ή μετασυμβατικές υποχρεώσεις της έναντι 
υμών και των συνδεδεμένων με εσάς προσώπων, να ικανοποιήσει κάποιο αίτημά σας για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της, ή προκειμένου να επεξεργαστεί μία πληρωμή. Επίσης, η εταιρία 
μπορεί να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε τρίτα πρόσωπα, στα οποία και 
αναθέτει την επεξεργασία για λογαριασμό της όπως εξωτερικούς συνεργάτες, συμβούλους. 
ελεγκτές, βοηθητικά πρόσωπα του εμπορίου, συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής υπηρεσιών 
εμπορικής προώθησης, διαφήμισης, τηλεπικοινωνίας, εταιρίες διεξαγωγής ερευνών αγοράς και 
παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών καθώς και σε παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών ή 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρία παραμένει υπεύθυνη 
για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της 
επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται 
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και 
ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Στις λοιπές 
περιπτώσεις, δεν παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα του χρήστη από την εταιρία, εκτός εάν ο 
χρήστης συναινεί προς τούτο ή εφόσον δεσμευόμαστε νομικά να το κάνουμε. Η εταιρία 
διασφαλίζει τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που της 
κοινοποιείτε. 
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Κάποιοι από τους εν λόγω τρίτους ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου, πληρούν όμως πάντοτε τις εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων 
σας, όπως απαιτεί η νομοθεσία και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που 
εφαρμόζουμε. 

 
Εκτός από τα παραπάνω, η εταιρία ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει και να γνωστοποιήσει τα 
προσωπικά σας δεδομένα σε κάθε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε βάσει 
της ισχύουσας νομοθεσίας ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς προστασίας και 
διαφύλαξης εννόμων συμφερόντων μας ή, απλά, στο πλαίσιο εκτέλεσης της δραστηριότητάς μας 
στις περιπτώσεις outsourcing ή όταν τα στοιχεία επεξεργάζονται από τους συνεργάτες μας, 
φροντίζοντας πάντοτε να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των 
δεδομένων σας, όπως απαιτεί η νομοθεσία και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που 
εφαρμόζουμε. 

 
 

Ζ. Άμεση προώθηση αγαθών (Direct Marketing) 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβείτε στην απαγόρευση χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων 
για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης (direct marketing). Εάν το επιθυμείτε, 
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

 

 
Η. Σύνδεσμοι 

 
Η ιστοσελίδα της εταιρίας περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες εταιρειών-μελών του δικτύου 
διανομής, μεταπωλητών και εν γένει συνεργαζόμενων με τη ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ εταιρειών ή τρίτων. Η 
παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τα προσωπικά δεδομένα 
που συλλέγονται μέσω των ιστοσελίδων της ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ που είναι προσβάσιμες υπό τις 
διευθύνσεις: http://www.megasyeeros.gr και https://www.megasyeeros.com. 

 

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τις πολιτικές προστασίες προσωπικών δεδομένων που 
εφαρμόζονται από δικτυακούς τόπους πλην των αμέσως προαναφερόμενων. Εάν αποφασίσετε, με 
δική σας ευθύνη, να κάνετε χρήση κάποιου συνδέσμου, σας συστήνουμε να διαβάσετε με προσοχή 
και να ελέγξετε, μετά την απομάκρυνση από την ιστοσελίδα μας, τις πληροφορίες για τις πολιτικές 
προστασίας προσωπικών δεδομένων των δικτυακών τόπων τρίτων προσώπων. 

 
Θ. Ασφάλεια 

Η ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ λαμβάνει τεχνικής και οργανωτικής φύσεως προφυλάξεις και μέτρα ασφαλείας, 

ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα σας από τυχαία ή ηθελημένη απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση, 

αθέμιτη πρόσβαση ή χρήση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Όλοι όσοι επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα και οποιοιδήποτε τρίτοι στους οποίους η εταιρία έχει αναθέσει την 

επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών σας. Η εταιρία προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της 

μεταφοράς τους χρησιμοποιώντας μεθόδους κρυπτογράφησης. Χρησιμοποιεί συστήματα 

υπολογιστών με πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, τα οποία στεγάζονται σε εγκαταστάσεις 

που χρησιμοποιούν φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών που της 

κοινοποιούνται. Διατηρεί αυστηρά πρότυπα ασφαλείας για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη 

http://www.megasyeeros.gr/
https://www.megasyeeros.com/
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εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Όλες οι ενέργειες πρόληψης, καταστολής και ενημέρωσής είναι 

εναρμονισμένες με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/680. 

Ειδικά όσον αφορά δεδομένα, τα οποία δίνονται σε τρίτους, για λόγους για τους οποίους  οι 

χρήστες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, η εταιρία μας έχει εξασφαλίσει, τεχνικά και 

οργανωτικά, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας της εταιρίας 

μας μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα ασφαλή πρωτόκολλα επικοινωνίας και 

τις βέλτιστες πρακτικές. 

Πάντως η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμιά ευθύνη για υποκλοπές, τροποποιήσεις ή παράνομες 
απώλειες δεδομένων, κατά την αποστολή τους σε αυτή, καθώς κανένα τεχνικό μέτρο δεν μπορεί να 
διασφαλίσει πλήρως την ασφάλεια των δεδομένων σας, ιδίως όσων διαβιβάζονται ηλεκτρονικά. 
Μπορείτε, κατά την κρίση σας, να αναζητείτε και εναλλακτικούς τρόπους επεξεργασίας των 
δεδομένων σας λ.χ. τηλεφωνικά. 

 
Ι. Αλήθεια των δεδομένων 

 
Το υποκείμενο των δεδομένων εγγυάται ότι τα προσωπικά δεδομένα που παραχωρεί είναι ακριβή, 
πλήρη, αληθή και επίκαιρα και αναλαμβάνει την ευθύνη να γνωστοποιήσει στην εταιρία 
οποιαδήποτε μεταβολή τους. Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποκλείσει από τις 
υπηρεσίες της οποιονδήποτε χρήστη έχει παραχωρήσει ψευδή δεδομένα. 

 
ΙΑ. Δικαιώματά σας για τα προσωπικά σας δεδομένα 

 
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από 

την εταιρία μας έχει τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία: 

 
1. Πρόσβαση στα δεδομένα-Δικαίωμα πληροφόρησης: 

 
Έχετε  δικαίωμα  να  λαμβάνετε  από  την  εταιρία  μας  επιβεβαίωση  για  το  κατά  πόσον  ή  όχι  τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και να επαληθεύετε 
τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και 
να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους σύμφωνα με το ά. 15 
Καν. ΕΕ/2016/679, ως προς τα εξής ζητήματα: 

 
α) τους σκοπούς της επεξεργασίας 

β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να 

κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή 

διεθνείς οργανισμούς 

δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω 

διάστημα, 

ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή 

διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην 

εν λόγω επεξεργασία, 

στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, 

ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, 

κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, 

η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 
προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 1 και 4 Καν. ΕΕ/2016/679 και, τουλάχιστον στις 
περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη 
σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των 
δεδομένων. 

 
2. Διόρθωση των δεδομένων: 

 
Έχετε δικαίωμα σύμφωνα με το ά. 16 Καν. ΕΕ/2016/679 να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να 
τροποποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλοντας αίτημα ή συμπληρωματική δήλωση 
προς τον Υπεύθυνο Ασφαλείας Δεδομένων της εταιρίας μας, όπως ορίζεται κατωτέρω. 

 
3. Διαγραφή των δεδομένων: 

 
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με το 
ά. 17 Καν. ΕΕ/2016/679, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

 
α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για 
τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 
β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η  
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στ. α ΄ή το άρθρο 9 παρ. 2 στ. α΄ Καν. 
ΕΕ/2016/679 και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, 
γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 και 
δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων 
αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 Καν. ΕΕ/2016/679. 
δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, 
ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική 
υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας, 
στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών 
της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παρ. 1Καν. ΕΕ/2016/679. 

 
Όταν δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να 

προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά 
όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το 
νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν 
υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. 
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4. Περιορισμός της επεξεργασίας: 
 

Έχετε δικαίωμα  να  ζητήσετε  περιορισμό  της  επεξεργασίας  των  προσωπικών  δεδομένων  σας  στις 
ακόλουθες περιπτώσεις σύμφωνα με το ά. 18 Καν. ΕΕ/2016/679: (α) όταν αμφισβητείτε την 
ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη 
διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) 
όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο 
απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε 
στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και 
υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Εναντίωση στην 
επεξεργασία: 

 
5. Δικαίωμα εναντίωσης: 

 
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
σας σύμφωνα με το ά. 21 Καν. ΕΕ/2016/679 στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, 
αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι 
επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης 
και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ. 

 
6. Φορητότητα δεδομένων: 

 
Έχετε δικαίωμα, σύμφωνα με το ά. 20 Καν. ΕΕ/2016/679,  να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά 
σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε 
και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε 
δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και 
απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που 
μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση 
της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης. 

 
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον 
Υπεύθυνο Ασφαλείας Δεδομένων της εταιρίας μας, όπως ορίζεται κατωτέρω. 

 
7. Δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης 

 
Έχετε δικαίωμα  σύμφωνα  με  το  ά.  7  παρ.  3  Καν.  ΕΕ/2016/679,  να  ανακαλέσετε  οποτεδήποτε  τη 
συναίνεσή σας. Επιφυλασσόμαστε να σας ενημερώσουμε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια 
τέτοια ανάκληση για την παροχή υπηρεσιών μας προς εσάς και την εν γένει εξυπηρέτησή σας. 

 
8. Δικαίωμα καταγγελίας 

 
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό 
Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr. 

 
ΙΒ. Χρήση cookies και ανάλογων τεχνολογιών 

H εταιρία μας μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του 
διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως “cookies” ή/και 
παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου 

mailto:contact@dpa.gr
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τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή 
ή τερματικό εξοπλισμό χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτεσθε 
έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από 
τη συσκευή σας. Πάρα πολλές ιστοσελίδες και διακομιστές χρησιμοποιούν αντίστοιχες τεχνολογίες, 
όπως “cookies” ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). 

 
Πολλά “cookies” περιλαμβάνουν τη λεγόμενη “Cookie-ID”. H “Cookie-ID” είναι ένα μονοσήμαντο 
στοιχείο ταυτότητας των “Cookies”. Αποτελείται από μια ακολουθία αριθμών, με τη βοήθεια της 
οποίας ιστοσελίδες και διακομιστές αντιστοιχίζονται στο συγκεκριμένο φυλλομετρητή διαδικτύου 
(internet browser), στον οποίο αποθηκεύονται τα “Cookies”. Αυτό επιτρέπει οι ιστοσελίδες και 
διακομιστές που επισκέπτεστε να διακρίνουν τον φυλλομετρητή διαδικτύου σας από άλλους, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν άλλα “Cookies”. Ένας συγκεκριμένος φυλλομετρητής διαδικτύου μπορεί να 
ανιχνευθεί και ταυτοποιηθεί μέσω μιας συγκεκριμένης “Cookie-ID”. 

 
Ο διαδικτυακός τόπος της χρησιμοποιεί cookies για διάφορους λόγους, και ιδίως για τη 

διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις προσφερόμενες στο διαδικτυακό τόπο υπηρεσίες καθώς 

και για στατιστικούς λόγους (πχ επισκεψιμότητα του διαδικτυακού τόπου, καταγραφή του 

ενδιαφέροντος των επισκεπτών σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας μας). Τα 

συλλογόμενα μέσω cookies δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό του χρήστη. 

 
Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στο διαδικτυακό τόπο, τρίτα μέρη 

διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης 

Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή 

(browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης. 

 
Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο διαδίκτυο 
(web browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να 
μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να 
ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου ή την οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί 
περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. 

 
Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης cookies δύναται να έχει επίπτωση στη δυνατότητα 
παροχής από την εταιρία μας ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών. 

 
 

ΙΓ. Επικοινωνία 

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο ασφαλείας δεδομένων της ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ για 

οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν συναντήσετε ή για τυχόν απορίες ή προτάσεις σας. 

 
Υπεύθυνος Ασφαλείας Δεδομένων του ομίλου της ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ ΑΕ: 

Παντελόπουλος Ευάγγελος 

Τel: +30 210-5584098 
Fax: +30 210-5584099 
Email: epantelopoulos(@)megasyeeros.gr 

Nato Ave. 100, Aspropirgos 

Athens, Greece, 19300 
http://www.megasyeeros.gr 

http://www.megasyeeros.gr/
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Η συνεχής εξέλιξη του διαδικτύου απαιτεί προσαρμογή κατά περίσταση στη δήλωση προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα πραγματοποίησης αλλαγών οποτεδήποτε αυτό 

κρίνεται απαραίτητο. 

Πρώτη εφαρμογή : 25.05.2018 


