Δήλωση Προσωπικών Δεδοµένων
ΟΡΙΣΜΟΙ
Η Εταιρία - Εµείς: η εταιρία µε την επωνυµία «DENTAL EXCELLENCE», στην
αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει ο παρών ιστότοπος και το σύνολο του
περιεχοµένου του.
O Χρήστης - Εσείς: κάθε άτοµο που εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα
του παρόντος ιστοτόπου και αποκτά λογαριασµό προς χρήση των
προσφερόµενων υπηρεσιών. Ιστότοπος: www.dentalexcellence.gr, ο οποίος,
όπως και το σύνολο του περιεχοµένου του, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική
κυριότητα στην εταιρία µε την επωνυµία «DENTAL EXCELLENCE».
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εταιρία πιστεύει ακλόνητα στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων που
µας κοινοποιείτε και στην προσφορά διαφανών, προσωπικών και αξιόπιστων
υπηρεσιών. Εποµένως, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειµένου να ενηµερωθείτε για τα
προσωπικά σας δεδοµένα που η Εταιρία συλλέγει και για τον τρόπο που
χρησιµοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδοµένα, καθώς και για τις
σχετικές επιλογές και δυνατότητες που έχετε.
Η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδοµένων στην Εταιρία, µάς επιτρέπει να
βελτιώνουµε την εµπειρία και την αλληλεπίδραση που προσφέρουµε. Αν «σάς
καταλαβαίνουµε», µπορούµε να σχεδιάζουµε πιο αποτελεσµατικά τις
αλληλεπιδράσεις µε εσάς και να σας παράσχουµε σχετικές και χρήσιµες
πληροφορίες για τις υπηρεσίες µας. Τα δεδοµένα µπορεί να συλλέγονται µε
διάφορους τρόπους, µεταξύ άλλων, αλλά όχι περιοριστικά, , ηλεκτρονικές
εγγραφές, ηλεκτρονικές αγορές, επαφές µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών,
cookies, IP addresses, Web Beacons.
ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Εταιρία δύναται να συλλέξει προσωπικά σας δεδοµένα µε τους εξής τρόπους
(ενδεικτικά):
•

Εγγραφή στον Ιστότοπο,

•

Επικοινωνίες µε την Εταιρία,

•

Αγορά υπηρεσιών,

•

Επικοινωνία µε εκπρόσωπο του Τµήµατος υποστήριξης πελατών της
Εταιρίας µέσω e-mail, τηλεφώνου ή αλληλογραφίας,

•

Συµµετοχή σε δραστηριότητα µέσων κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζεται
µε προωθητική ενέργεια της Εταιρίας (για παράδειγµα, όταν δηλώνετε ότι
σας αρέσει ή κοινοποιείτε µια τέτοια ενέργεια),

•

Αίτηση λήψης µηνυµάτων στο κινητό σας τηλέφωνο/συσκευή,

•

Εγγραφή σε ενηµερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρίας,

•

Σύνδεση µέσω λογαριασµών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. χρησιµοποιώντας
τα διαπιστευτήρια του λογαριασµού σας στο Facebook ή στο Google για τη
δηµιουργία ενός λογαριασµού ή για σύνδεση),

•

Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας
συσκευή όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο διαδικτυακές µας τοποθεσίες,

•

Παρακολούθηση τάσεων µέσων κοινωνικών δικτύων (Social Listening): Η
Εταιρία µπορεί να αναζητά σχετικό και δηµοσιευµένο περιεχόµενο στο

Διαδίκτυο, και να το χρησιµοποιεί για τη βελτίωση των προϊόντων και των
υπηρεσιών της, την επίλυση προβληµάτων καταναλωτών και την παροχή
εξατοµικευµένων διαφηµίσεων.
•

Λήψη εξατοµικευµένων µηνυµάτων, ειδικών προσφορών και διαφηµίσεων
που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, βάσει των πληροφοριών
που µας κοινοποιείτε και των πληροφοριών που έχουµε συλλέξει µέσω των
cookies ή παρόµοιων τεχνικών σχετικά µε τη χρήση των διαδικτυακών
τοποθεσιών/µέσων κοινωνικής δικτύωσης/ιστολογίων της Εταιρίας. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης των cookies
βλέπετε παρακάτω.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σηµασία του θέµατος της ασφαλείας των Προσωπικών
Δεδοµένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τις σχετικές της
υποχρεώσεις και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, µε τις πιο σύγχρονες και
προηγµένες µεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή ασφάλεια του
Χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται µε τα προσωπικά δεδοµένα
του Χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες. Λαµβάνουµε τα προσωπικά δεδοµένα
σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε.
Η ασφάλεια επιτυγχάνεται µε τις ακόλουθες µεθόδους:
Αναγνώριση
Χρησιµοποιούνται δύο πεδία για την αναγνώρισή του Χρήστη: το Αναγνωριστικό
Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας
(password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση µε
απόλυτη ασφάλεια στο λογαριασµό του. Ο Χρήστης είναι ο µόνος που έχει
πρόσβαση στα στοιχεία του µέσω του ανωτέρω µυστικού κωδικού και είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της µυστικότητάς του και την
απόκρυψη του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του,
θα πρέπει να προβείτε στην άµεση ειδοποίηση της Εταιρίας, άλλως η Εταιρία δεν
ευθύνεται για τη χρήση του από µη εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η Εταιρία
συνιστά, για λόγους ασφαλείας, ο Χρήστης να αλλάζει το password του κατά
τακτά χρονικά διαστήµατα και να αποφεύγει τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιµων
κωδικών (π.χ. ηµεροµηνία γέννησης ή τηλέφωνο). Επίσης, προτείνεται να
χρησιµοποιείτε εκτός από γράµµατα και αριθµούς και σύµβολα (π.χ.$^*#@!_)
κατά τη δηµιουργία του password.
Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδοµένων
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της µεταφοράς των δεδοµένων,
χρησιµοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.
Ελεγχόµενη Πρόσβαση
Η πρόσβαση στα συστήµατα της Εταιρίας (servers) ελέγχεται από τείχος
προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών
από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήµατα και
βάσεις δεδοµένων µε απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρίας.
Κρυπτογράφηση
Με τη χρήση ειδικού λογισµικού το ηλεκτρονικό σύστηµα της Εταιρίας
αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαµβάνει πριν προβεί σε
επεξεργασία τους. Τα συστήµατα της Εταιρίας αποστέλλουν πληροφορίες
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σηµείο του
Ιστοτόπου εισάγετε προσωπικά δεδοµένα (password, email, διευθύνσεις,

τηλέφωνα, αριθµός πιστωτικής κάρτας κλπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128bit.
Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας, ώστε αυτή
να φτάσει ασφαλής στον ορισµένο αποδέκτη της, ο οποίος θα µπορέσει να την
αποκωδικοποιήσει µε τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία
και εφόσον έχετε συνδεθεί µε το Αναγνωριστικό Εισόδου και τον Προσωπικό
Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας στο λογαριασµό σας, όλη η επικοινωνία ανάµεσα στον
υπολογιστή σας και τα συστήµατα της Εταιρίας κρυπτογραφείται µε χρήση
κλειδιού 128bits.
Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη για εµάς. Οι βασικές αρχές που διέπουν
τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών
συναλλαγών µε την Εταιρία. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον
Χρήστη είναι εµπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα
ώστε να παραµένουν ασφαλείς και να χρησιµοποιούνται µόνο στο αναγκαίο
µέτρο για την εξυπηρέτηση της σύµβασης και την παροχή των υπηρεσιών.
Ο Χρήστης για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδοµένων του, θα πρέπει ο
ίδιος να µην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή αυτών, αλλά ούτε και των
στοιχείων πρόσβασης σε αυτά, σε τρίτα πρόσωπα.
ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά σας δεδοµένα δε χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των
στην παρούσα αναφερόµενων και παρασχεθέντων εκ µέρους σας, εκτός αν
λάβουµε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το
νόµο. Η Εταιρία συλλέγει µόνον προσωπικά δεδοµένα που είναι απαραίτητα
προκειµένου να ικανοποιηθούν τα αιτήµατά σας και να σας παρασχεθούν οι
υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και µε τον
αποτελεσµατικότερο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές
πληροφορίες, θα ενηµερωθείτε σχετικά κατά τη στιγµή της συλλογής των
δεδοµένων. Η πραγµατοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρίας µέσω
του παρόντος Ιστοτόπου, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα του Χρήστη από την Εταιρία στο πλαίσιο εκτέλεσης της µεταξύ αυτής
και του Χρήστη σύµβασης.
Δηµιουργία Λογαριασµού
Όταν ο Χρήστης δηµιουργεί ένα λογαριασµό, η Εταιρία συλλέγει το περιεχόµενο
και τις λοιπές πληροφορίες που αυτός παρέχει.
Συγκεκριµένα συλλέγουµε πληροφορίες, όπως ενδεικτικά:
•

Το όνοµά σας,

•

Τη διεύθυνση email σας,

•

Την ταχυδροµική σας διεύθυνση,

•

Τον αριθµό τηλεφώνου σας,

•

Το προφίλ σας σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης,

•

Το φύλο σας,

•

Την ηλικία σας

•

Πληροφορίες για τις υπηρεσίες που επιλέγετε

•

Τo επάγγελµα σας

Ο σκοπός της συγκέντρωσης των δεδοµένων αυτών είναι η δηµιουργία
λογαριασµού εκ µέρους του Χρήστη και η πραγµατοποίηση της σύµβασης, ήτοι η
επικοινωνία της Εταιρίας µε το συγκεκριµενοποιηµένο πλέον Χρήστη στον οποίο
ανήκουν τα δεδοµένα αυτά, προς επιλογή των κατάλληλων για αυτόν
προγραµµάτων – προϊόντων- υπηρεσιών εν γένει, ολοκλήρωση συναλλαγών, η
οποία ειδάλλως δε θα ήταν εφικτή.
Παρέχεται από την Εταιρία η δυνατότητα να εγγραφείτε στον Ιστότοπο
χρησιµοποιώντας τρίτη υπηρεσία µοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την
ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε µέσα κοινωνικής
δικτύωσης (π.χ. Google ή Facebook) µε την Εταιρία. Συλλέγουµε τις
απαιτούµενες για την εγγραφή σας και τη δηµιουργία λογαριασµού πληροφορίες
από τον αντίστοιχο πάροχο µέσων κοινωνικής δικτύωσης, για τις οποίες έχετε
δώσει στον πάροχο την άδεια να µοιραστεί µε εµάς. Η συλλογή άλλων
πληροφοριών µπορεί να εξαρτάται από τις ρυθµίσεις απορρήτου που έχετε
καθορίσει µε τον πάροχο του µέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε
να µελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής υπηρεσίας.
Βελτίωση Υπηρεσιών και Μετρήσεις
Επιπλέον, η Εταιρία συλλέγει πληροφορίες όταν µας επισκέπτεστε διαδικτυακά,
καθώς και µέσω των ηλεκτρονικών µηνυµάτων που τυχόν ανταλλάσσουµε,
σχετικά µε το πώς ο Χρήστης χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες, όπως για παράδειγµα
τον τύπο του περιεχοµένου που προβάλλεται ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων του. Ακόµα, η Εταιρία συλλέγει πληροφορίες από ή σχετικά µε
τις συσκευές µέσω των οποίων ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες,
ανάλογα µε τα δικαιώµατα που έχει εκχωρήσει. Η Εταιρία µπορεί να συσχετίσει τις
πληροφορίες που συλλέγει από τις διάφορες συσκευές του Χρήστη, καθώς αυτό
συµβάλλει στη συνέπεια των παρεχόµενων Υπηρεσιών. Η συλλογή αυτών των
δεδοµένων µας επιτρέπει να εξατοµικεύουµε την διαδικτυακή σας εµπειρία, να
βελτιώνουµε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσµατικότητα του
Ιστοτόπου και να αποτιµάµε την αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων
προώθησης (marketing) των υπηρεσιών µας.
Ειδικότερα, συλλέγονται πληροφορίες σύνδεσης, όπως:
·
η επωνυµία του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή του παρόχου υπηρεσιών
διαδικτύου (ISP),
·

η γλώσσα και η ζώνη ώρας του προγράµµατος περιήγησης,

·
η γεωγραφική θέση της συσκευής πρόσβασης, αλλά και ο τύπος του (Google
Chrome, Safari κλπ.)
·
η διεύθυνση ΙΡ της ηλεκτρονικής συσκευής µέσω της οποίας αποκτάτε
πρόσβαση στον Ιστότοπο.
IP διεύθυνση. Η IP διεύθυνση είναι ένας αριθµός που αποδίδεται στην
ηλεκτρονική σας συσκευή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και
για λόγους ασφάλειας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστηµάτων, τα
δεδοµένα αυτά συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον Iστότοπο. Χρησιµοποιούνται,
επίσης, προκειµένου να αναλυθούν οι τάσεις και η απόδοσης του Ιστότοπου και
εξαγωγή στατιστικών επισκεψιµότητας.
Cookies
Η εταιρία χρησιµοποιεί cookies. Τα cookies είναι µικρά σε µέγεθος αναγνωριστικά
του χρήστη αρχεία text files(txt), τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του
ηλεκτρονικού υπολογιστή του Χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο µε
σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής του, την απρόσκοπτη λειτουργία των
υπηρεσιών της ιστοσελίδας και τη συλλογή δεδοµένων για τη βελτίωση του

περιεχοµένου του Ιστοτόπου και της συνολικής εµπειρίας περιήγησης του
Χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του
Χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, στα οποία έχουν πρόσβαση.
Μπορεί να περιλαµβάνουν τον τύπο του προγράµµατος περιήγησης (browser) που
χρησιµοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστηµα,
τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.
Τα cookies δε δύνανται αυτοτελώς να ταυτοποιήσουν το Χρήστη.
Κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο θα εµφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο
(banner) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή cookies. Αν δεν
παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ο υπολογιστής σας ή η ηλεκτρονική συσκευή σας
δε θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές µε την προώθηση
υπηρεσιών, εντούτοις, έτερο είδος cookies, τα οποία αναφέρονται ως user-input
cookies, δεν αποκλείονται, διότι ενδέχεται να απαιτούνται προκειµένου να
διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα. Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί σε
cookie και θα ισχύει για µια περίοδο 30 ηµερών. Εάν επιθυµείτε να ανακαλέσετε
την επιλογή σας, µπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies του
προγράµµατος περιήγησής σας.
Αν και τα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης δέχονται αυτόµατα τα cookies,
µπορείτε να επιλέξετε να µην τα αποδεχθείτε µέσω των ρυθµίσεων του
προγράµµατος περιήγησής σας (browser) (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο
µενού Εργαλείων ή Προτιµήσεων του προγράµµατος περιήγησής σας). Μπορείτε
επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο,
πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να µην είστε σε
θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του Ιστοτόπου και
αυτός να µη λειτουργεί οµαλά κατά την επίσκεψή σας.
Λεπτοµερέστερες πληροφορίες αναφορικά µε τη διαχείριση των cookies µπορείτε
να βρείτε στο διαδίκτυο και για παράδειγµα στην ιστοσελίδα
www.allaboutcookies.org.
Η Εταιρία χρησιµοποιεί τις ως άνω πληροφορίες προκειµένου να αξιολογεί και να
βελτιώνει τις υπηρεσίες της, να αναπτύσσει νέες λειτουργίες και να διεξάγει
ελέγχους για αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων και να βελτιώνει τα συστήµατα
διαφηµίσεων και µετρήσεων που διαθέτει. Επίσης, χρησιµοποιεί τις πληροφορίες
που έχει στη διάθεσή της προκειµένου να επαληθεύει λογαριασµούς και
δραστηριότητες και να προωθεί την ασφάλεια, είτε στο πλαίσιο των παρεχόµενων
υπηρεσιών είτε εκτός, διερευνώντας για παράδειγµα ύποπτες δραστηριότητες ή
παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών της.
Η Εταιρία χρησιµοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
µε τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από την Εταιρία µπορείτε να βρείτε
εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Web Beacons
Η Εταιρία χρησιµοποιεί αρχεία web beacon. Το web beacon είναι ένα µικρό
αρχείο, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη συλλογή δεδοµένων από την
ηλεκτρονική σας συσκευή, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος προβολής εκάστοτε
ιστοσελίδας, το είδος του προγράµµατος περιήγησης (browser) που
χρησιµοποιήθηκε για την πρόσβαση, αλλά και την ύπαρξη cookies προερχόµενων
από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). Η Εταιρία χρησιµοποιεί
τα εν λόγω αρχεία για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των ιστοτόπων
τρίτων που παραπέµπουν στον Ιστότοπο ή για διαχείριση των cookies και
στατιστικούς σκοπούς επισκεψιµότητας. Με την απόρριψη των σχετικών cookies,
απενεργοποιούνται τα web beacons αναφορικά µε τις πληροφορίες που θα
καταγράφονταν, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα εντοπισµού από την IP σας.
Η Εταιρία δίνει τη δυνατότητα κοινοποιήσεων των επιµέρους ιστοσελίδων της
µέσω εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι εφαρµογές κοινωνικής

δικτύωσης µπορούν να συλλέγουν και να χρησιµοποιούν πληροφορίες σχετικά µε
τη χρήση εκ µέρους σας των ιστοσελίδων της Εταιρίας. Δεν έχουµε τον έλεγχο ή
την ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές.
Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη που έχει συλλέξει η Εταιρία,
διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την οµαλή παροχή των
υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστηµα 2 ετών από την
ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της σχετικής σύµβασης παροχής υπηρεσιών, αφού
διαπιστωθεί η απουσία χρήσης του λογαριασµού του Χρήστη.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ενδέχεται να κοινοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε παρόχους υπηρεσιών,
εταιρικούς συνεργάτες και τρίτα µέρη, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Για
παράδειγµα, η Εταιρία ενδέχεται να αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδοµένων κατά τα στην παρούσα οριζόµενα σε εξειδικευµένη προς τούτο
εταιρία.
Η Εταιρία θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδοµένα µόνο σε συµµόρφωση µε την
παρούσα Δήλωση και/ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Οι
συµφωνίες µε αυτούς τους εταιρικούς συνεργάτες θα περιορίζουν τους σκοπούς
για τους οποίους µπορούν να γνωστοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα
προσωπικά σας δεδοµένα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και θα
απαιτούν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων.
Η Εταιρία ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδοµένα σε cloud. Αυτό
σηµαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων µπορεί να γίνεται
από µια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασµό της Εταιρίας και τα
προσωπικά σας δεδοµένα µπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες
ανά τον κόσµο. Η Εταιρία χρησιµοποιεί οργανωτικά και συµβατικά µέτρα για την
προστασία των προσωπικών δεδοµένων και για την επιβολή παρόµοιων, αλλά σε
καµία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους µας
υπηρεσιών cloud, συµπεριλαµβάνοντας απαιτήσεις σχετικά µε την αποκλειστική
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων για τους στην παρούσα
αναφερθέντες σκοπούς.
Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο της Εταιρίας, ενδέχεται να συναντήσετε
συνδέσµους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, για πρακτικούς και
ενηµερωτικούς λόγους. Οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να
λειτουργούν ανεξάρτητα από την Εταιρία και να διαθέτουν τις δικές τους
σηµειώσεις, δηλώσεις και πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Σας συνιστούµε να τις
διαβάσετε για να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδοµένων σε σχέση µε τις συγκεκριµένες τοποθεσίες, καθώς δεν φέρουµε
ευθύνη για το περιεχόµενο τοποθεσιών που ανήκουν σε άλλη εταιρία ή που η
διαχείρισή τους γίνεται από άλλη εταιρία, ούτε για τη χρήση ή τις πρακτικές
ιδιωτικού απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδοµένα του που
έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία, καθώς και δικαίωµα
ενηµέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήµατος µε την αποστολή email στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@dentalexcellence.gr ή µε τηλεφωνική κλήση στον
αριθµό 210-3389980.
Ο Χρήστης µπορεί να περιορίζει, να αλλάζει, να διορθώνει, να συµπληρώνει και
να διαγράφει τα προσωπικά δεδοµένα του που υφίστανται επεξεργασία από την
Εταιρία και για το λόγο αυτό θα µπορεί να επικοινωνεί µε την αποστολή email στη
διεύθυνση info@dentalexcellence.gr ή µε τηλεφωνική κλήση στον αριθµό
210-3389980.
Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς

επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα το info@dentalexcellence.gr
ή µε τηλεφωνική κλήση στον αριθµό 210-3389980.
Κατόπιν µελέτης του σχετικού αιτήµατος, η Εταιρία θα προβαίνει εντός χρονικού
διαστήµατος ενός µήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι είναι
νόµιµο και ευσταθεί.
Για οποιαδήποτε απορία ή για τη χορήγηση πληροφόρησης σχετικής µε την
επεξεργασία και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορείτε
να επικοινωνήσετε µε την Εταιρία µε αποστολή email στη διεύθυνση
info@dentalexcellence.gr ή µε τηλεφωνική κλήση στον αριθµό 210-3389980.
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων είναι προσβάσιµος µέσω της
διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@dentalexcellence.gr ή µε
τηλεφωνική κλήση στον αριθµό 210-3389980.
Ο Εκτελών την Επεξεργασία είναι προσβάσιµος µέσω της διεύθυνσης
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας info@dentalexcellence.gr ή µε τηλεφωνική κλήση
στον αριθµό 210-3389980.
Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600,
contact@dpa.gr )
Κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Χρήστη, η οποία θα παρέχεται µε την επικύρωση
της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά τη δηµιουργία λογαριασµού, και στην
περίπτωση των ανήλικων Χρηστών κατόπιν και της σύµφωνης γνώµης του
ενηλίκου γονέα ή κηδεµόνα τους, η οποία θα παρέχεται επίσης µε την επικύρωση
της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά τη δηµιουργία προσωπικού λογαριασµού
εκ µέρους του, θα πραγµατοποιείται, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύβασης
παροχής υπηρεσιών, επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για την
εξυπηρέτηση του συµβατικού σκοπού και προς βελτίωση της παροχής των
υπηρεσιών σε συµµόρφωση µε τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον
κανονισµό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, τον Κανονισµού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής, ως µε την παρούσα
Δήλωση ορίζεται.

