ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΡΗΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ

Η παροφςα Πολιτικι τιρθςθσ απορριτου εξθγεί τον τρόπο με τον οποίο
χειριηόμαςτε τα προςωπικά ςτοιχεία που μασ παρζχετε και περιγράφει επίςθσ τθ
ςυλλογι ςυγκεκριμζνων τεχνικϊν πλθροφοριϊν και πλθροφοριϊν πλοιγθςθσ
άλλου τφπου μζςω αρχείων cookies και παρόμοιων τεχνολογιϊν.
Διαβάςτε τθν παροφςα Πολιτικι τιρθςθσ απορριτου πριν χρθςιμοποιιςετε τον
ιςτότοπο ι προτοφ υποβάλετε προςωπικά ςτοιχεία ςε εμάσ.
Περιεχόμενα

Είδθ πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται
Πϊσ ορίηει θ παροφςα Πολιτικι τιρθςθσ απορριτου τα «προςωπικά ςτοιχεία»;
Σι είδθ πλθροφοριϊν ςυλλζγονται θλεκτρονικά;
υλλογι προςωπικϊν ςτοιχείων
Πϊσ χρθςιμοποιεί ο Όμιλοσ Θεοδϊρου τα προςωπικά ςτοιχεία που παρζχω;
Σι επιλογζσ ζχω αναφορικά με τον τρόπο που ο Όμιλοσ Θεοδϊρου ςυλλζγει και
χρθςιμοποιεί τα προςωπικά μου ςτοιχεία;
Χρθςιμοποιεί ο Όμιλοσ Θεοδϊρου προςωπικά ςτοιχεία από κοινοφ με τρίτουσ;
Ποια πρόςωπα εντόσ του Ομίλου Θεοδϊρου κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα προςωπικά
μου ςτοιχεία;
Πϊσ εγγυάται ο Όμιλοσ Θεοδϊρου τθν αςφάλεια των προςωπικϊν ςτοιχείων;
Μεταφζρει ο Όμιλοσ Θεοδϊρου προςωπικά ςτοιχεία ςε διαφορετικζσ δικαιοδοςίεσ;
Πϊσ προςτατεφει ο Όμιλοσ Θεοδϊρου το απόρρθτο των ςτοιχείων των παιδιϊν;
Πϊσ μπορϊ να διορκϊςω τα προςωπικά μου ςτοιχεία ι να τα διαγράψω από τα
τρζχοντα αρχεία πελατϊν του Ομίλου Θεοδϊρου
Πϊσ κα μάκω αν ο Όμιλοσ Θεοδϊρου ενθμζρωςε/επικαιροποίθςε αυτιν τθν
πολιτικι απορριτου;

Πϊσ ορίηει θ παροφςα Πολιτικι τιρθςθσ απορριτου τα «προςωπικά ςτοιχεία»;
Προςωπικά ςτοιχεία είναι τα ςτοιχεία που προςδιορίηουν τθν ταυτότθτά ςασ ι που
κα μποροφςαν λογικά να χρθςιμοποιθκοφν για να προςδιορίςουν τθν ταυτότθτά
ςασ και τα οποία υποβάλλονται ςτον ιςτότοπο ι ςυλλζγονται από αυτόν, και
τθροφνται από τον Ομίλου Θεοδϊρου ςε προςπελάςιμθ μορφι. Παραδείγματα
προςωπικϊν ςτοιχείων είναι το όνομά ςασ, θ ταχυδρομικι ςασ διεφκυνςθ, θ
διεφκυνςθ θλ. ταχυδρομείου ςασ και ο αρικμόσ τθλεφϊνου ςασ.
Σι είδθ πλθροφοριϊν ςυλλζγονται θλεκτρονικά;


Προςωπικά ςτοιχεία που υποβάλλετε: Σα ςτοιχεία που ςυλλζγονται από τον
όμιλο για τθν επικοινωνία με τον όμιλο είναι:

Ονοματεπϊνυμο
E-mail
Εταιρεία
Σθλζφωνο / Κινθτό
Διεφκυνςθ
Για τθν ςυλλογι των ςτοιχείων των πελατϊν ςτο e-shop barcode 24 για τισ
παραγγελίεσ των πελατϊν εκηθτοφνται ςτοιχεία, όπωσ:
τοιχεία Πελάτθ
Κωδικόσ πρόςβαςθσ
Ονοματεπϊνυμο
E-mail
Σθλζφωνο / Κινθτό
ΑΦΜ/ΔΟΤ
Πιςτωτικι Κάρτα
Διεφκυνςθ

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΑ COOKIES:
Αν και τα cookies δεν ρυκμίηονται ευκζωσ από τον GDPR, θ παράνομθ χριςθ τουσ
δφναται να φζρει τον οργανιςμό αντιμζτωπο με νομικοφσ κινδφνουσ. Άλλωςτε,
υπεφκυνθ για τθ ςυμμόρφωςθ των οργανιςμϊν με τθ νομοκεςία περί cookies είναι
θ Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων. ε κάκε περίπτωςθ, δεν νοείται
παράνομθ χριςθ των περίφθμων “λειτουργικϊν” cookies, δθλαδι αυτϊν που είναι
απαραίτθτα για τθ λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ. Όπου ςτο παρόν ςθμείωμα
χρθςιμοποιοφμε τον όρο cookies, εννοοφνται τα μθ «λειτουργικά». Εξυπακοφεται
ότι, με τον όρο cookies αναφερόμαςτε και ςτα τυχόν cookies που εγκακιςτοφν
τρίτοι ςτθν ιςτοςελίδα (ςυνικωσ, διαφθμιςτικζσ εταιρίεσ).
Σο πρϊτο βιμα που εξαςφαλίηουμε ειςάγοντασ cookies ςτθν ιςτοςελίδα μασ είναι
θ κατάλλθλθ ενθμζρωςθ και θ ςυγκατάκεςθ του χριςτθ. υγκεκριμζνα:
α. θ εγκατάςταςθ των cookies λαμβάνει χϊρα μόνο κατόπιν ςυγκατάκεςθσ του
χριςτθ. υνεπϊσ, είναι παράνομο να ειςάγεται πρϊτα το cookie και να
ενθμερϊνεται εκ των υςτζρων ο χριςτθσ ότι δφναται να το απενεργοποιιςει (Η
ΛΗΨΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΗΓΕΙΣΑΙ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ).
β. θ λιψθ ςυγκατάκεςθσ απαιτεί προθγοφμενθ και κατάλλθλθ ενθμζρωςθ, θ
καταφατικι απάντθςθ επί αόριςτων ερωτθμάτων (π.χ. χρθςιμοποιοφμε cookies, τα
αποδζχεςτε?) δεν ςυνιςτά κατάλλθλθ ενθμζρωςθ, ςυνεπϊσ, θ καταφατικι
απάντθςθ («τα αποδζχομαι») δεν κεωρείται ωσ παροχι ςυγκατάκεςθσ
γ. θ ενθμζρωςθ του χριςτθ γίνεται με τρόπο που εξαςφαλίηει ότι αυτόσ
πλθροφορείται επαρκϊσ. Η ςυμπερίλθψθ τθσ cookie policy ςτο Terms and

Conditions και το Privacy Statement, δεν ςυνιςτοφν επαρκισ πλθροφόρθςθ. Γι αυτό
απευκυνόμαςτε προσ τον χριςτθ με ζνα φιλικό προσ ανάγνωςθ, εφλθπτο και
ςφντομο κείμενο.
δ. θ ςυγκατάκεςθ παρζχεται μόνο μζςω ςυςτιματοσ opt-in, όχι μζςω opt-out. Δεν
είναι ςφννομεσ ενθμερϊςεισ του ςτιλ «Χρθςιμοποιϊντασ τθν ιςτοςελίδα μασ
αποδζχεςτε τθ χριςθ cookies».
ε. θ άρςθ τθσ ςυγκατάκεςθσ είναι εξίςου εφκολθ με τθν παροχι τθσ και
προβλζπεται διαδικαςία άρςθσ τθσ εγκατάςταςθσ των cookies, ακόμθ και αν ο
χριςτθσ είχε δϊςει τθ ςυγκατάκεςθ του για τθν εγκατάςταςθ τουσ, με εφκολο και
προςιτό ςτον χριςτθ τρόπο (ΚΑΘΙΣΑΣΑΙ ΔΤΝΑΣΗ Η ΑΝΑΚΛΗΗ ΣΗ
ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ)





Πακθτικι ςυλλογι ςυγκεκριμζνων άλλων τεχνικϊν ςτοιχείων και ςτοιχείων
πλοιγθςθσ: Οι ιςτότοποσ ενδζχεται να ςυλλζγει ςτοιχεία ςχετικά με τισ
επιςκζψεισ ςασ ςε αυτόν χωρίσ εςείσ να υποβάλετε με ενεργό τρόπο τα
ςτοιχεία αυτά. Αυτά τα ςτοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα,
τον τφπο και τθ γλϊςςα του προγράμματοσ περιιγθςθσ που χρθςιμοποιείτε, το
λειτουργικό ςασ ςφςτθμα, τθ διεφκυνςθ ΙΡ ςασ, τισ διευκφνςεισ URL των
ιςτότοπων που επιςκεφκικατε πριν και μετά τθν επίςκεψι ςασ ςτον ιςτότοπο,
τθν αναηιτθςθ που ςασ οδιγθςε ςτον ιςτότοπο, κακϊσ και τισ ςελίδεσ και τισ
διαφθμίςεισ που βλζπετε και τουσ ςυνδζςμουσ ςτουσ οποίουσ πατάτε μζςα
ςτον ιςτότοπο μασ.
Επίςθσ, πακθτικι ςυλλογι ςτοιχείων πελατϊν γίνεται από τθν εταιρεία μασ και
μζςω τθσ Google Analytics για τα sites μασ.

υλλογι προςωπικϊν ςτοιχείων

Πϊσ χρθςιμοποιεί ο Όμιλοσ Θεοδϊρου τα προςωπικά ςτοιχεία που ζχω
παράςχει;
Ο Όμιλοσ Θεοδϊρου κα χρθςιμοποιιςει τα προςωπικά ςτοιχεία που παρζχετε για
να απαντιςει ςε ερωτιματά ςασ και για να ςασ παράςχει αποτελεςματικζσ
υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν.
Σι επιλογζσ ζχω αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλοσ Θεοδϊρου
ςυλλζγει και χρθςιμοποιεί τα προςωπικά μου ςτοιχεία;
Μπορείτε πάντα να περιορίςετε το εφροσ και το είδοσ των προςωπικϊν
πλθροφοριϊν που λαμβάνει ο Όμιλοσ Θεοδϊρου για το πρόςωπό ςασ επιλζγοντασ
να μθν ειςάγετε οποιαδιποτε προςωπικά ςτοιχεία ςε ζντυπα ι πεδία δεδομζνων

ςτον ιςτότοπο τθσ . Οριςμζνεσ από τισ θλεκτρονικζσ μασ υπθρεςίεσ μποροφν να ςασ
παραςχεκοφν μόνον εφόςον παρζχετε τα απαραίτθτα προςωπικά ςτοιχεία. ε άλλα
ςθμεία κα ερωτθκείτε αν επικυμείτε να ςυμπεριλθφκείτε ι όχι ςτουσ καταλόγουσ
επικοινωνίασ μασ για προςφορζσ, προωκθτικζσ ενζργειεσ και πρόςκετεσ υπθρεςίεσ
που μπορεί να ςασ ενδιαφζρουν, ϊςτε να μπορείτε να εκφράςετε τθν ρθτι
εναντίωςι ςασ ςε περίπτωςθ που δεν επικυμείτε ςυνζχιςθ αυτϊν των ενεργειϊν.
Χρθςιμοποιεί ο Όμιλοσ Θεοδϊρου προςωπικά ςτοιχεία από κοινοφ με τρίτουσ;
Ο Όμιλοσ Θεοδϊρου χρθςιμοποιεί μια πλατφόρμα αποςτολισ μαηικϊν mails και
Newsletters, το Mailchimp, ςτθν οποία διατθρεί βάςθ με τα ςτοχεία των πελατϊν
του. Σο Mailchimp δεν ζχει πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα των υποκειμζνων αυτϊν, αφοφ
υπάρχει ζνα προςτατευτικό password από τθν εταιρεία για τθν διαφφλαξθ των
δεδομζνων αυτϊν. Η εν λόγω πλατφόρμα είναι θ μεγαλφτερθ πλατφόρμα
αυτόματου marketing ανά τον κόςμο και θ οποία βοθκά εκατομμφρια πελάτεσ τθσ –
από μικρά e-commerce shops μζχρι μεγάλουσ διαδικτυακοφσ εμπόρουσ λιανικισ να εντοπίςουν το κοινό τουσ, να « κλείςουν» τουσ πελάτεσ τουσ και να χτίςουν ζνα
brand name.
Ο Όμιλοσ Θεοδϊρου επιπλζον, υποχρεοφται να παράςχει τα προςωπικά ςασ
ςτοιχεία ςε ανταπόκριςθ επίςθμων ςχετικϊν αιτθμάτων από κρατικζσ αρχζσ, για
τθν αντιμετϊπιςθσ καταςτάςεων εκνικισ αςφάλειασ ι όπωσ άλλωσ απαιτείται από
τθ νομοκεςία.
Ποια πρόςωπα εντόσ του Ομίλου Θεοδϊρου κα ζχουν πρόςβαςθ ςτα προςωπικά
μου ςτοιχεία;
Σα προςωπικά ςτοιχεία είναι προςβάςιμα ςε περιοριςμζνο αρικμό εργαηομζνων
του Ομίλου Θεοδϊρου, τα οποία είναι αρμόδια και κατάλλθλα για τθν επεξεργαςία
των εν λόγω δεδομζνων. Εκπαιδεφουμε τουσ εργαηομζνουσ μασ ςχετικά με τθ
ςθμαςία τθσ τιρθςθσ του απορριτου και τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομζνα ςασ
υπόκεινται ςε κατάλλθλο και αςφαλι χειριςμό και διαχείριςθ.
Πϊσ εγγυάται ο Όμιλοσ Θεοδϊρου τθν αςφάλεια των προςωπικϊν ςτοιχείων;
Η πρακτικι του Ομίλου Θεοδϊρου είναι να αςφαλίηει κάκε ιςτοςελίδα που
ςυλλζγει προςωπικά ςτοιχεία. Προσ τοφτο ζχει ςυνεργαςτεί με εξειδικευμζνουσ
ςυμβοφλουσ και διακζτει εκπαιδευμζνο προςωπικό. Ωςτόςο, το απόρρθτο των
προςωπικϊν ςτοιχείων που μεταδίδονται μζςω του Διαδικτφου δεν μπορεί να είναι
εγγυθμζνο. ασ προτρζπουμε να είςτε προςεκτικοί κατά τθ μετάδοςθ προςωπικϊν
ςτοιχείων μζςω του Διαδικτφου, ειδικά προςωπικϊν ςτοιχείων που ςχετίηονται με
τθν υγεία ςασ. Ο Όμιλοσ Θεοδϊρου δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι μθ
εξουςιοδοτθμζνα τρίτα πρόςωπα δεν κα αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτα προςωπικά
ςασ ςτοιχεία. Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν υποβολι προςωπικϊν ςτοιχείων ςτουσ
ιςτοτόπουσ του Ομίλου Θεοδϊρου πρζπει να ςτακμίηετε τόςο τα οφζλθ όςο και
τουσ κινδφνουσ.

Μεταφζρει ο Όμιλοσ Θεοδϊρου προςωπικά ςτοιχεία ςε διαφορετικζσ
δικαιοδοςίεσ;

Ο Όμιλοσ Θεοδϊρου δεν τθρεί τα δεδομζνα ςε διακομιςτζσ/server εκτόσ τθσ
Ελλθνικισ Επικράτειασ.
Πϊσ προςτατεφει ο Όμιλοσ Θεοδϊρου το απόρρθτο των ςτοιχείων των παιδιϊν;
Ο Όμιλοσ Θεοδϊρου δεν ςυλλζγει οφτε χρθςιμοποιεί εισ γνϊςιν τθσ οποιαδιποτε
προςωπικά δεδομζνα παιδιϊν (ορίηουμε ωσ «παιδιά» τουσ ανθλίκουσ κάτω των 18
ετϊν) ςτουσ ιςτότοπουσ του Ομίλου Θεοδϊρου Δεν επιτρζπουμε εισ γνϊςιν μασ ςε
παιδιά να παραγγείλουν τα προϊόντα μασ, να επικοινωνιςουν μαηί μασ ι να
χρθςιμοποιιςουν οποιεςδιποτε από τισ θλεκτρονικζσ μασ υπθρεςίεσ. Αν είςτε
γονζασ και αντιλθφκείτε ότι το παιδί ςασ μασ παρείχε ςτοιχεία, επικοινωνιςτε μαηί
μασ μζςω κάποιασ από τισ εξισ μεκόδουσ (τθλεφωνικά, μζςω mail), αφινοντασ τα
ςτοιχεία ςασ και εμείσ κα ςυνεργαςτοφμε μαηί ςασ για να αντιμετωπίςουμε το
ηιτθμα.

υλλζγει ο Όμιλοσ Θεοδϊρου προςωπικά δεδομζνα ειδικϊν κατθγοριϊν
Ο Όμιλοσ Θεοδϊρου ΔΕΝ ςυλλζγει ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα όπωσ φυλι,
εκνικι καταγωγι, κρθςκεία, υγεία, ςεξουαλικό προςανατολιςμό ι γενετικά
βιομετρικά δεδομζνα κλπ κατθγοριοποιοφνται ωσ "ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων"
και λαμβάνουν επιπλζον προςταςία ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία
προςταςίασ των δεδομζνων.

Πϊσ μπορϊ να διορκϊςω τα προςωπικά μου ςτοιχεία ι να τα διαγράψω από τα
τρζχοντα αρχεία πελατϊν;
φμφωνα με τθ νομοκεςία, μπορείτε να ηθτιςετε πρόςβαςθ ςτα προςωπικά
ςτοιχεία ςασ, να προβάλλετε οποτεδιποτε αντιρριςεισ για τθν επεξεργαςία
δεδομζνων που ςασ αφοροφν, τθ διόρκωςθ των προςωπικϊν ςασ ςτοιχείων ι τθν
αφαίρεςι τουσ από τα τρζχοντα αρχεία πελατϊν μασ. Ειδοποιιςτε μασ ςχετικά
επικοινωνϊντασ μαηί μασ με κάποιον από τουσ παρακάτω τρόπουσ. Για τουσ
ςκοποφσ τιρθςθσ των αρχείων μασ, κα διατθριςουμε τα προςωπικά ςτοιχεία που
υποβάλλατε ςτο πλαίςιο εμπορικϊν ςυναλλαγϊν.

Πϊσ προςτατεφουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα;
Ζχουμε λάβει κατάλλθλα οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για να προςτατζψουμε τα
προςωπικά ςασ δεδομζνα από κατάχρθςθ, επζμβαςθ, απϊλεια, μθ
εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ, τροποποίθςθ ι δθμοςιοποίθςθ.
Σα μζτρα που χρθςιμοποιοφμε περιλαμβάνουν τθν εφαρμογι των κατάλλθλων
μζτρων ςτον ζλεγχο πρόςβαςθσ, ςτθν τεχνικι αςφάλεια των πλθροφοριϊν όπωσ
και τθν διαςφάλιςθ ότι τα προςωπικά δεδομζνα κρυπτογραφοφνται,
ψευδωνυμοποιοφνται και κακίςτανται ανϊνυμα όπου είναι απαραίτθτο και εφικτό .

Η πρόςβαςθ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα επιτρζπεται μόνο ςτουσ εργαηομζνουσ
και τουσ ςυνεργάτεσ μασ και μόνο εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν λειτουργία τθσ
ιςτοςελίδασ μασ και τθν υποςτιριξθ τθσ ςχετικισ δραςτθριότθτάσ μασ
και
υπόκειται ςε αυςτθρζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ όταν γίνεται
επεξεργαςία από τρίτουσ.

Πωσ μπορϊ να επικοινωνιςω με τον όμιλο ΘΕΟΔΩΡΟΤ
Mπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ ςτθ διεφκυνςθ Αγίου Ακαναςίου 17, 19002,
Παιανία
Αττικισ,
ςτθν
διεφκυνςθ
θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου
marketing@theodorougroup.com
ι να υποβάλετε αίτθμα μζςω τθσ φόρμασ Επικοινωνίασ ςτον ιςτότοπό μασ.
Ενθμζρωςθ αυτισ τθσ Διλωςθσ Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων
Αυτι θ διλωςθ κα ανακεωρθκεί εφόςον χρειάηεται για να προςαρμοςκεί ςε
νομοκετικζσ αλλαγζσ, για να ανταποκρίνεται ςτα ςχόλια και τισ ανάγκεσ πελατϊν
και ςτισ αλλαγζσ ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ μασ.
Κάκε αλλαγι κα δθμοςιεφεται με ταυτόχρονθ ανακεϊρθςθ τθσ θμερομθνίασ
τελευταίασ ενθμζρωςθσ ςτο επάνω μζροσ αυτισ τθσ διλωςθσ

