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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Η προσέγγισή µας στην προστασία προσωπικών δεδοµένων 
 
Στην εταιρεία «ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (εφεξής ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ, εταιρεία, εµείς) αναγνωρίζουµε ότι όταν 
επεξεργαζόµαστε πληροφορίες σχετικά µε οποιοδήποτε άτοµο, πρέπει να το πράξουµε 
µε συναίσθηση της ευθύνης µας, σεβόµενοι την ιδιωτική ζωή και τηρώντας τους 
νόµους περί ιδιωτικότητας και εµπιστευτικότητας των δεδοµένων.  
 
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ("Πολιτική") περιγράφει 
τα είδη προσωπικών δεδοµένων που επεξεργαζόµαστε στην εταιρεία µας και τον τρόπο 
µε τον οποίο αυτά χρησιµοποιούνται και αποκαλύπτονται σε συνεργάτες µας, αλλά και 
τα δικαιώµατα που δεσµευόµαστε να παρέχουµε στα υποκείµενα. Η Πολιτική µας έχει 
αναθεωρηθεί και προσαρµοσθεί στη νοµοθεσία περί απορρήτου και ιδίως στον Γενικό 
Κανονισµό για την Προστασία Δεδοµένων ("Κανονισµός") 679/2016, µε ισχύ από τις 
25 Μαΐου 2018. 
 
1. Τι είναι τα προσωπικά δεδοµένα; 
Προσωπικά δεδοµένα αποτελεί οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται µε εσάς, ως 
φυσικά πρόσωπα, που µας επιτρέπει να σας ταυτοποιήσουµε, όπως το όνοµα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας, ο αριθµός αναφοράς κράτησης, τα στοιχεία πληρωµής και 
πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό µας, και τα στοιχεία 
τιµολόγησης. 
 
Ενδέχεται να συλλέξουµε προσωπικά δεδοµένα σας, για παράδειγµα, όταν µας 
προσεγγίζετε είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά είτε δια ζώσης για να συνεργαστείτε 
µαζί µας, όταν χρησιµοποιήσετε τον ιστότοπό µας ή άλλους ιστότοπους που είναι 
προσβάσιµοι µέσω αυτού ή όταν επικοινωνείτε µαζί µας. 
 
2. Ποια είδη προσωπικών δεδοµένων επεξεργάζεται το ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ; 
Γενικά, το είδος των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγουµε για εσάς περιλαµβάνει 
µόνο πληροφορίες που χρειαζόµαστε για να σας παρέχουµε υπηρεσίες ή/και προϊόντα 
που σχετίζονται µε τις παραγγελίες σας. 
 
Ως εκ τούτου, µπορεί να επεξεργαστούµε τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδοµένων 
σχετικά µε εσάς: 
- στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνοµα, διεύθυνση κατοικίας, αριθµός τηλεφώνου, 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), 
-στοιχεία λογαριασµού πληρωµών (στοιχεία πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας, 
συµπεριλαµβανοµένου του τύπου κάρτας, του αριθµού της κάρτας, του αριθµού 
ασφαλείας και της ηµεροµηνίας λήξης), 
- στοιχεία προσωπικής ταυτότητας, στοιχεία διαβατηρίου 
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-φορολογικά στοιχεία όπως ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.  
 
Κατά κανόνα δεν συλλέγουµε και δεν επεξεργαζόµαστε ειδικές κατηγορίες 
προσωπικών δεδοµένων, όπως δεδοµένα ιδίως σχετικά µε την κατάσταση της υγείας 
σας, τα πολιτικά σας φρονήµατα ή την φερόµενη διάπραξη ή καταδίκη ποινικών 
αδικηµάτων. Θα επεξεργαστούµε τέτοια δεδοµένα µόνο εάν είµαστε υποχρεωµένοι να 
το κάνουµε βάσει νόµου (π.χ. ιδίως αναφορικά µε τους εργαζοµένους µας), ή εάν 
δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας ή έχετε προδήλως γνωστοποιήσει δηµοσίως αυτά τα 
δεδοµένα και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού. 
 
2.1. Δεδοµένα των εργαζοµένων µας και του Ανθρώπινου Δυναµικού 
 
Η ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από υποψηφίους που αναζητούν 
εργασία στην εταιρεία µας, συµπεριλαµβανοµένων ιδιωτικών στοιχείων επικοινωνίας, 
επαγγελµατικών προσόντων και προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας µε σκοπό να 
µπορούµε να λάβουµε αποφάσεις πρόσληψης, έχοντας όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες. Μετά την πρόσληψη, συλλέγουµε πληροφορίες για τους εργαζοµένους 
µας στα πλαίσια της συµβατικής µας σχέσης και για σκοπούς που σχετίζονται µε αυτήν, 
όπως για την αξιολόγηση των επιδόσεών τους, για την εκτέλεση της µισθοδοσίας τους 
ή και για φορολογικούς σκοπούς. Τα στοιχεία αυτά των εργαζοµένων µας συλλέγονται 
και αποθηκεύονται σε διάφορες εταιρικές βάσεις δεδοµένων, σύµφωνα µε τις 
τυποποιηµένες επιχειρηµατικές πρακτικές µας. Επίσης, µπορεί να επεξεργαζόµαστε 
παρόµοιες πληροφορίες σχετικά µε συµβούλους, εργολάβους και άλλα τρίτα µέρη που 
απασχολούνται από την εταιρεία µας για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτήν. 
 
2.2. Επισκέπτες της Ιστοσελίδας µας - Διευθύνσεις IP – Cookies 
 
Επισκέπτες της ιστοσελίδας µας – γενικές πληροφορίες: η ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ 
ενδέχεται να συλλέγει ονοµαστικές πληροφορίες για εσάς όταν επισκέπτεστε την 
ιστοσελίδα µας, όταν µας δίνετε τέτοιες πληροφορίες για να λάβετε κάποια ενηµέρωση 
από εµάς (για παράδειγµα όταν συµπληρώνετε τη φόρµα επικοινωνίας και ζητάτε 
οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τις υπηρεσίες µας) ή όταν κάποιος επιθυµεί να 
υποβάλει αίτηση για µια κενή θέση στην εταιρεία. Επίσης, µε τη χρήση τεχνολογιών 
που βασίζονται σε cookies, η ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ µπορεί να συλλέγει διάφορα δεδοµένα 
που σχετίζονται µε την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (IP address). Αυτά 
τα δεδοµένα χρησιµοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως ανάλυση της κίνησής σας 
στην ιστοσελίδα µας ή για σκοπούς διαφήµισης εκ µέρους µας.  
 
Διευθύνσεις IP: Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό µας ή ανοίγετε ηλεκτρονική 
αλληλογραφία από εµάς, οι διακοµιστές µας ενδέχεται να καταγράφουν δεδοµένα 
σχετικά µε τη συσκευή σας και το δίκτυο που χρησιµοποιείτε για να επικοινωνήσετε 
µαζί µας, συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης IP σας. Η διεύθυνση IP είναι µια σειρά 
αριθµών που αναγνωρίζουν τον υπολογιστή σας και δηµιουργούνται όταν 
χρησιµοποιείτε το διαδίκτυο. 
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Μπορεί να χρησιµοποιήσουµε τη διεύθυνση IP σας για τη διαχείριση του συστήµατός 
µας, τη διερεύνηση ζητηµάτων ασφάλειας και την κατάρτιση ανώνυµων στατιστικών 
σχετικά µε τη χρήση του ιστοτόπου µας. Μπορεί επίσης να συνδέσουµε τις διευθύνσεις 
IP µε άλλες προσωπικές πληροφορίες που διατηρούµε για εσάς και να τις 
χρησιµοποιήσουµε για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω (π.χ. για καλύτερη 
προσαρµογή των διαφηµιστικών και διαφηµιστικών υλικών µας, εφόσον έχετε 
αποδεχτεί να λαµβάνετε προϊόντα µάρκετινγκ). 
 
Cookies: Μπορεί να χρησιµοποιούµε υπηρεσίες ανάλυσης ιστού (analytics) τρίτων 
µερών στην ιστοσελίδα µας, όπως το Google Analytics. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
ανάλυσης που διαχειρίζονται αυτές τις υπηρεσίες χρησιµοποιούν τεχνολογίες όπως τα 
cookies για να µας βοηθήσουν να αναλύσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι επισκέπτες 
χρησιµοποιούν την ιστοσελίδα µας. 
 
Τα cookies είναι µικρά αρχεία δεδοµένων που αποθηκεύονται στη συσκευή από την 
οποία χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα µας. Τα χρησιµοποιούµε µε σκοπό να επιτρέπουν 
στην ιστοσελίδα µας να παρέχει την υπηρεσία που ζητά ο επισκέπτης, να θυµόµαστε 
τους επαναλαµβανόµενους επισκέπτες, για τη βελτίωση της εµπειρίας χρήστη της 
ιστοσελίδας, ή για να πραγµατοποιούµε στατιστικές αναλύσεις. Μπορείτε να 
διαχειριστείτε τις διαδικτυακές σχέσεις σας µε τη ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ χρησιµοποιώντας 
τις ρυθµίσεις που είναι διαθέσιµες στα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης 
(browsers) στο διαδίκτυο. Για παράδειγµα, τα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης 
επιτρέπουν σε έναν επισκέπτη να επιλέξει ποια cookies µπορούν να τοποθετηθούν στον 
υπολογιστή του /της, ή να διαγράψει ή να απενεργοποιήσει τα cookies. Ωστόσο, η 
απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να εµποδίσει τον επισκέπτη να χρησιµοποιήσει 
συγκεκριµένες λειτουργίες στον ιστότοπό µας. 
 
2.3. Εγγραφή Μέλους - Άνοιγµα Λογαριασµού 
Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους στο Ηλεκτρονικό µας Κατάστηµα, η Εταιρία 
µας συλλέγει τα προσωπικά δεδοµένα που εσείς δηλώνετε οικειοθελώς και 
συγκεκριµένα το όνοµα, επίθετο, e-mail και κωδικό πρόσβασής σας. Τα ανωτέρω 
προσωπικά σας δεδοµένα τα χρησιµοποιεί η Εταιρεία µας µε σκοπό να σας ανοίξει 
Λογαριασµό Μέλους, µέσω του οποίου µπορείτε να βλέπετε το ιστορικό των 
συναλλαγών σας, ενώ παράλληλα δίνετε τη συγκατάθεσή σας µε τη χορήγηση των 
στοιχείων αυτών στην Εταιρεία να τηρήσει τον κωδικό πρόσβασης, προκειµένου να 
επιτρέπει την πρόσβασή σας στο Λογαριασµό σας κάθε φορά που συνδέεστε µε τον 
κωδικό σας. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των 
γονέων σας πριν εγγραφείτε στο e-shop µας. 
 
Παράλληλα υπάρχει συνεργασία µε την πλατφόρµα Wix.com για την αποστολή των 
«διαδικαστικών» emails (για τη δηµιουργία νέου λογαριασµού, την καταχώρηση νέας 
παραγγελίας, την τροποποίηση κάποιας παραγγελίας, την αλλαγή κωδικού στον 
ατοµικό λογαριασµό κ.α.). 
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2.4. Εγγραφή στην υπηρεσία Newsletters 
Δεν θα σας στείλουµε οποιοδήποτε Newsletter, για οποιοδήποτε σκοπό διαφήµισης ή 
προώθησης των προϊόντων µας, εάν δεν επιλέξετε εσείς να κάνετε εγγραφή στην 
υπηρεσία Newsletter µας. Εάν εγγραφείτε, η Εταιρία µας θα συλλέξει τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) σας και θα σας αποστέλλει ενηµερωτικό υλικό 
αναφορικά µε τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήµατός µας, τυχόν προσφορές σε 
προϊόντα, δώρο-επιταγές και πόντους, διαφηµίσεις αναφορικά µε προϊόντα, εµπορικές 
συνεργασίες κ.α. 
 
Σε περίπτωση που δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε τα Newsletters  και εν γένει 
διαφηµιστικό υλικό, µπορείτε ανά πάσα στιγµή να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη 
λίστα αποδεκτών, είτε ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσµο στο τέλος κάθε e-mail που 
λαµβάνετε από εµάς, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτηµα στο µαιλ µας. Από τα e-mail 
που σας αποστέλλει η Εταιρεία µας στα πλαίσια της υπηρεσίας Newsletters, µέσω των 
cookies καταγράφει τα ποσοστά ανοίγµατος µηνυµάτων που λαµβάνετε από εµάς και 
τον αριθµό των κλικ, µαζί µε το περιεχόµενο των ηλεκτρονικών µηνυµάτων όταν 
κάνετε κλικ. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των 
γονέων σας πριν εγγραφείτε στο ενηµερωτικό µας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
2.5. Αγορά Προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστηµα  
Στο e-shop µας υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης αγορών είτε από απλούς 
επισκέπτες, είτε από επισκέπτες που είναι εγγεγραµµένα µέλη, µέσω του ατοµικού τους 
λογαριασµού. Για την ολοκλήρωση κάθε οn-line παραγγελίας, τη διεκπεραίωση και 
εκτέλεση αυτής είναι απαραίτητη η χορήγηση, συλλογή και επεξεργασία ορισµένων 
απαραίτητων προσωπικών πληροφοριών. Τα δεδοµένα αυτά η Εταιρεία µας τα 
χρησιµοποιεί για την εκτέλεση της µεταξύ µας σύµβασης, δηλαδή για την εκτέλεση της 
παραγγελίας σας, µε την πώληση των προϊόντων και την παράδοση αυτών στη 
διεύθυνση που µας δηλώνετε, καθώς και για την πραγµατοποίηση της πληρωµής εκ 
µέρους σας. Συγκεκριµένα, είτε είστε Μέλη είτε όχι, για την ολοκλήρωση των αγορών 
σας συλλέγονται το e-mail, όνοµα, επίθετο, διεύθυνση, περιοχή, νοµός, Τ.Κ., χώρα και 
τηλέφωνό σας. 
 
Θα αποστείλουµε στο e-mail σας τη γνωστοποίηση παραλαβής και εκτέλεσης της 
παραγγελίας από την µεταφορική εταιρεία, ή θα χρησιµοποιήσουµε τόσο το e-mail σας 
όσο και το τηλέφωνό σας για να σας αποστείλουµε µήνυµα σε περίπτωση που 
αντιµετωπίζουµε κάποιο πρόβληµα στην εκτέλεση της παραγγελία σας ή για να 
επικοινωνήσει µαζί σας ο υπάλληλος της µεταφορικής εταιρείας που θα σας παραδώσει 
τα προϊόντα σε περίπτωση που χρειασθεί και για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία µαζί 
σας ή ειδοποίηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Όρους Χρήσης (λάθος τιµή, 
καθυστέρηση αποστολής κτλ.). 
 
2.6. Πληρωµή µε πιστωτική κάρτα 
Αν για την πληρωµή του(ων) προϊόντος(ων) που αγοράζετε, επιλέξετε την πιστωτική 
κάρτα, θα µεταφερθείτε αυτόµατα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον συναλλαγών. 
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Εκεί, θα πρέπει να χορηγήσετε για το σκοπό της πληρωµής το είδος και αριθµό κάρτας, 
ηµεροµηνία λήξης της, CCV, συµπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα πεδία στη (secure) 
φόρµα παραγγελίας. Οι συναλλαγές προστατεύονται από ανώτατα συστήµατα online 
ασφαλείας RSA Encryption, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών 
στις περισσότερες µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσµου. Η Εταιρεία µας δεν λαµβάνει 
γνώση ούτε τηρεί οιοδήποτε προσωπικό δεδοµένο σχετικό µε τα στοιχεία πληρωµής, 
παρά µόνο λαµβάνει γνώση της επιτυχούς ή µη ολοκλήρωσης της συναλλαγής, για 
προφανείς σκοπούς εξυπηρέτησης και εκτέλεσης της παραγγελίας.  
 
3. Πώς επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα; 
 
3.1. Θα επεξεργαστούµε µόνο τις πληροφορίες σας, όπου: 
- έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (την οποία µπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε 
στιγµή, όπως περιγράφεται λεπτοµερώς παρακάτω), 
- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή των συµβατικών µας υπηρεσιών σε 
εσάς, 
-η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συµµόρφωση µε τις εκ του νόµου υποχρεώσεις 
µας (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς ή για την αποτροπή απειλής για τη ζωή, την υγεία 
ή την ασφάλεια κάποιου πελάτη µας) και / ή 
- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη των έννοµων συµφερόντων της 
εταιρείας µας (π.χ. διασφάλιση ασφαλών συνδέσεων στο διαδίκτυο) ή για τα 
συµφέροντα τρίτων αποδεκτών/συνεργατών µας που λαµβάνουν νόµιµα κάποια 
προσωπικά σας στοιχεία. 
 
3.2. Συγκεκριµένα, µπορεί να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
- για να σας παράσχουµε τις υπηρεσίες που µας ζητάτε 
- για να αρχειοθετήσουµε τα δεδοµένα σας σε σύστηµα αρχειοθέτησης/ βάση 
δεδοµένων, για την ορθή εκτέλεση των υπηρεσιών µας προς σε εσάς 
- για να εκτελέσουµε/ ολοκληρώσουµε την πληρωµή των υπηρεσιών που σας 
παρέχουµε, σύµφωνα µε ρητή εξουσιοδότησή σας και στα πλαίσια εκτέλεσης της 
σύµβασής µας 
- για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους 
- για την ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών µας 
- για σκοπούς κανονιστικής αναφοράς και συµµόρφωσης µε τις εκ του νόµου 
υποχρεώσεις µας. 
 
3.3. Τέλος, ενδέχεται να χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας 
στείλουµε στοχευµένες δραστηριότητες µάρκετινγκ σχετικά µε τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες µας (και αυτά τρίτων) που νοµίζουµε ότι µπορεί να σας ενδιαφέρουν, σε 
περίπτωση που έχετε ζητήσει ρητά και / ή έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να 
λάβουµε τέτοιες ενέργειες από εµάς . Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν ενδεικτικά 
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ηλεκτρονικό µάρκετινγκ και ειδοποιήσεις και 
τηλεφωνικές κλήσεις. Θα χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας στοιχεία για την 
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αποστολή ηλεκτρονικών υλικών µάρκετινγκ σε εσάς (συµπεριλαµβανοµένων των 
ηλεκτρονικών ενηµερωτικών δελτίων, email, SMS, MMS και iM), µόνο εάν εσείς έχετε 
επιλέξει να τα λαµβάνετε.  
 
4. Γνωστοποιούνται σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδοµένα; 
 
4.1. Δεν πωλούµε, δεν νοικιάζουµε και δεν ανταλλάσουµε τα προσωπικά σας στοιχεία, 
ούτε θα το κάνουµε οποιαδήποτε στιγµή στο µέλλον. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουµε 
(µοιραστούµε, αποστείλουµε, ή άλλως διαθέσουµε) τα προσωπικά σας δεδοµένα σε 
τρίτους µόνο µε τους τρόπους που καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική. 
 
4.2. Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους ακόλουθους 
τρίτους: 
 
- στην Google, κυρίως για την παροχή της υπηρεσίας Google Analytics 
- σε εξωτερικούς συµβούλους (όπως δικηγόροι, λογιστές, ελεγκτές και σύµβουλοι 
προσλήψεων)  
- σε αναδόχους, προµηθευτές και άλλους παρόχους υπηρεσιών µας, 
συµπεριλαµβανοµένων των συνεργατών µας σε ζητήµατα διαχείρισης των 
πληροφοριακών µας συστηµάτων (ΙΤ providers) και των εξωτερικών παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεδοµένων που µπορεί να χρησιµοποιήσουµε και σε 
υπεργολάβους. 
- σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και παρόχους πιστωτικών καρτών, σύµφωνα µε ρητή 
εξουσιοδότηση από εσάς και για σκοπούς εκτέλεσης της σύµβασής µας 
- σε παρόχους ταχυδροµικών υπηρεσιών και ταχυµεταφορών, 
- σε εκδότες, εκτυπωτές και διανοµείς υλικών µάρκετινγκ  
- σε διοργανωτές εκδηλώσεων και εκθέσεων  
- σε παρόχους υπηρεσιών µάρκετινγκ, έρευνας και ανάλυσης αγοράς και επικοινωνιών, 
- σε κάθε τρίτο µέρος στο οποίο µπορεί να εκχωρήσουµε ή να αναθέσουµε τα 
δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις µας 
- όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο, σύµφωνα µε τις νοµικές 
µας υποχρεώσεις 
- σε κυβερνητικές υπηρεσίες και δηµόσιες αρχές, ρυθµιστικά όργανα και υπηρεσίες 
επιβολής, για σκοπούς συµµόρφωσης µε έγκυρη και εγκεκριµένη αίτηση, 
συµπεριλαµβανοµένης δικαστικής απόφασης ή άλλης έγκυρης νοµικής διαδικασίας, 
για την προστασία από απάτες και για συναφείς σκοπούς ασφαλείας. 
- Σε τρίτους που παρέχουν στο eshop µας  υπηρεσίες σχετικές µε τη λειτουργία του 
Ηλεκτρονικού Καταστήµατος όπως για παράδειγµα developers, data analysts, 
προµηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδοµένων και πληροφοριών των 
υποκειµένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εµάς 
 
4.3. Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοί µας που έχουν πρόσβαση και επεξεργάζονται τα 
προσωπικά σας δεδοµένα είναι άρτια εκπαιδευµένοι σχετικά µε τον κατάλληλο τρόπο 
για αυτήν την επεξεργασία και ενεργούν µόνο στη βάση όσων στοιχείων πρέπει να 
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γνωρίζουν, για να ικανοποιήσουν τους νόµιµους επιχειρηµατικούς σκοπούς 
επεξεργασίας, όπως ανωτέρω περιγράφηκαν. 
 
5. Διαβιβάζονται προσωπικά δεδοµένα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ; 
 
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουµε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ορισµένους παραλήπτες 
εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ (π.χ. Google). Σε αυτήν την περίπτωση, όπου οι εν λόγω 
διαβιβάσεις θα είναι απαραίτητες εκ του νόµου ή για την εκτέλεση της σύµβασής µας, 
θα φροντίσουµε να υπόκεινται σε κατάλληλες συµβατικές και τεχνικές διασφαλίσεις, 
όπως απαιτείται από τον GDPR και από οποιονδήποτε άλλο εφαρµοστέο νόµο. Θα σας 
παράσχουµε αντίγραφα των σχετικών εγγράφων διασφάλισης κατόπιν αιτήµατος. 
 
6. Ασφάλεια των πληροφοριών 
 
6.1 Δεσµευόµαστε να διαφυλάττουµε και να προστατεύουµε τα προσωπικά σας 
δεδοµένα. Εφαρµόζουµε διαρκώς τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να 
εξασφαλίσουµε ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο ώστε να αποφευχθεί τυχαία ή 
παράνοµη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, µη εξουσιοδοτηµένη αποκάλυψη ή 
πρόσβαση προσωπικών σας δεδοµένων που συλλέγονται, αποθηκεύονται ή 
υποβάλλονται σε άλλου είδους επεξεργασία. 
 
6.2. Η ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ έχει εφαρµόσει διαδικασίες και µέτρα ασφαλείας στα φυσικά 
και ηλεκτρονικά αρχεία, προκειµένου να προστατεύσουµε τις προσωπικές 
πληροφορίες που κατέχουµε. Εφαρµόζονται τακτικοί και συστηµατικοί έλεγχοι στις 
θέσεις εργασίας, όπως αυτόµατο κλείδωµα των υπολογιστών, συχνές αναβαθµίσεις 
υλικού και λογισµικού και παραµετροποιήσεις, προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η 
πιθανότητα µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης και εκµετάλλευσης κρίσιµων δεδοµένων 
που αποθηκεύονται στο αρχείο µας.  
 
Αναθεωρούµε τακτικά τα µέτρα ασφαλείας και θα προσπαθήσουµε να προστατέψουµε 
τα προσωπικά σας δεδοµένα σαν να ήταν δικά µας. Δεν είµαστε όµως υπεύθυνοι για 
τις ενέργειες τρίτων µερών ή για τα µέτρα ασφαλείας τους σε σχέση µε τις πληροφορίες 
που τρίτα µέρη ενδέχεται να συλλέγουν ή να επεξεργάζονται µέσω των δικτυακών 
τόπων, των υπηρεσιών τους ή µε άλλο τρόπο.  
 
6.3. Αρχειοθέτηση και αποθήκευση φυσικών εγγράφων: Η εταιρεία µας µπορεί να 
τηρεί αρχεία σε φυσική, έγχαρτη µορφή, τα οποία περιέχουν προσωπικά σας δεδοµένα 
(όπως συµβόλαια, τιµολόγια, φόρµες συναίνεσης κ.α.) Τηρούµε αυτά τα αρχεία σε 
φυλασσόµενους χώρους που προστατεύονται από κλειδαριές ασφαλείας και στους 
οποίους έχουν πρόσβαση µόνο όσοι υπάλληλοι ή συνεργάτες µας χρειάζεται, για 
σκοπούς που περιγράφονται στη σύµβαση εργασίας τους. Για την καταστροφή 
φυσικών αρχείων χρησιµοποιούµε καταστροφέα εγγράφων, ώστε να αποκλείσουµε το 
ενδεχόµενο να αποκτήσει οποιοσδήποτε πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να είναι 
εξουσιοδοτηµένος από εµάς. 
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6.4. Αρχειοθέτηση και αποθήκευση ηλεκτρονικών εγγράφων: Έχουµε εφαρµόσει 
διαβαθµισµένη πρόσβαση σε αρχεία που εµπεριέχουν προσωπικά δεδοµένα στο δίκτυό 
µας, το οποίο προστατεύεται από VPN (Virtual Private Network). Βάσει αυτής της 
διαβαθµισµένης πρόσβασης, απαιτούνται ειδικοί κωδικοί οι οποίοι παρέχονται µόνο σε 
όσους υπαλλήλους ή συνεργάτες µας απαιτείται να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. 
Το δίκτυό µας προστατεύεται επιπλέον από προστασία απέναντι σε ιούς (antivirus) και 
τοίχο προστασίας (firewall), ο οποίος διαχωρίζει το τοπικό δίκτυο και αποτρέπει µη 
εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση 
 
6.5. Μεταφορά αρχείων: Όλη η διαδικτυακή κίνηση (µεταφορά αρχείων), είναι 
κρυπτογραφηµένη και µεταφέρεται µέσω του πρωτοκόλλου SSL 128-bit. Η 
κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας µέχρι 
αυτή να φτάσει στον ορισµένο αποδέκτη της, ο οποίος θα µπορέσει να την 
αποκωδικοποιήσει µε χρήση του κατάλληλου κλειδιού. 
 
6.6. Email: Τα δεδοµένα που θα µας σταλούν µε email προστατεύονται µέσω του 
πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακοµιστές µας, 
προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (µερικές φορές γνωστό και ως SSL), 
που σηµαίνει ότι το περιεχόµενο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κρυπτογραφείται 
χρησιµοποιώντας κρυπτογράφηση τύπου SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί µέσω του 
διαδικτύου. Το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποκρυπτογραφείται από 
τους τοπικούς µας υπολογιστές και συσκευές. 
 
6.7. Διαδικασίες Ανάκαµψης και Αντιγράφων Ασφαλείας: Κάθε διακοµιστής διαθέτει 
λειτουργία κατοπτρισµού δίσκου µε σκοπό την άµεση ανάκαµψη (mirror disk-set 
RAID-1). Ο εξοπλισµός της εταιρείας είναι συνδεδεµένος µε σύστηµα αδιάλειπτης 
παροχής ενέργειας (UPS power), ώστε να µην διακόπτεται η λειτουργία του σε 
περίπτωση αποτυχίας του συστήµατος. Κάθε βράδυ δηµιουργούνται αντίγραφα 
ασφαλείας, τα οποία αποθηκεύονται σε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, οι οποίοι 
φυλάσσονται σε ασφαλές µέρος. Σε περίπτωση αποτυχίας ολοκλήρωσης κάποιου 
αντιγράφου ασφαλείας, αποστέλλεται αυτόµατα ηλεκτρονικό µήνυµα στο διαχειριστή 
του συστήµατος. 
 
7. Περίοδος διατήρησης δεδοµένων 
7.1. Δεν διατηρούµε τα δεδοµένα σας για περισσότερο χρόνο από όσο είναι απαραίτητο 
για να εκπληρώσουµε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται 
από τους εφαρµοστέους κάθε φορά νόµους. 
 
7.2. Οι πληροφορίες που µας παρέχετε µπορεί να αρχειοθετηθούν ή να φυλαχθούν 
περιοδικά, σύµφωνα µε τις σχετικές διαδικασίες ασφαλείας µας, και θα διατηρούνται 
µόνο για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για τον κάθε σκοπό για τον οποίο 
συλλέχθηκαν, εκτός αν ο νόµος απαιτεί να τα διατηρούµε για µεγαλύτερο διάστηµα, ή 
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να τα διαγράψουµε σε συντοµότερο, ή εκτός εάν ασκήσετε το δικαίωµά σας για 
διαγραφή ή περιορισµό των δεδοµένων σας (όποτε αυτό επιτρέπεται).  
 
7.3. Ενδεικτικά, σύµφωνα µε την Οδηγία 1/2011 της Εθνικής Αρχής Προστασίας 
Προσωπικών Δεδοµένων, τα αρχεία καταγραφών από κάµερες ασφαλείας που είναι 
νοµίµως εγκατεστηµένες στα γραφεία µας θα πρέπει να φυλάσσονται για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε το σκοπό για τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασίας. Εκτός 
εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόµο ή αν είναι απαραίτητο σε περιπτώσεις που 
παρατηρήθηκε κάποιο περιστατικό παραβίασης, τα αρχεία αυτά θα πρέπει να 
καταστρέφονται κάθε 15 εργάσιµες ηµέρες.  
 
8. Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων των Παιδιών 
 
Δεν συλλέγουµε πληροφορίες µέσω του ιστότοπού µας από άτοµα που είναι γνωστό σε 
εµάς ότι είναι κάτω από την ηλικία των 16 ετών και κανένα µέρος του ιστοτόπου µας 
δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών. 
 
9. Τα δικαιώµατά σας 
 
Η ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ διασφαλίζει ότι µπορείτε να ασκείτε όλα τα σχετικά δικαιώµατά σας 
σε σχέση µε τα προσωπικά σας δεδοµένα τα οποία διατηρούµε και επεξεργαζόµαστε, 
όπως το δικαίωµα πρόσβασης και διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, 
διαγραφής ή περιορισµού της επεξεργασίας των δεδοµένων σας, περιορισµού ή 
διακοπής του άµεσου µάρκετινγκ και παροχής αντιγράφου των δεδοµένων σας που 
τηρούµε σε ψηφιακή µορφή (π.χ. pdf) σε εσάς ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών που τυχόν 
µας υποδείξετε. 
 
Ενδεικτικά, κατόπιν αιτήµατός σας, θα:  
• σας χορηγούµε πρόσβαση σε αντίγραφα προσωπικών δεδοµένων σας, εντός εύλογου 
χρονικού διαστήµατος  
• διορθώνουµε τις προσωπικές πληροφορίες, όταν είναι ανακριβείς 
• αποσύρουµε προηγούµενη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών 
πληροφοριών, κ.α. 
 
10. Έρευνες, καταγγελίες και αιτήµατα άσκησης δικαιωµάτων 
 
Επικοινωνίες, ερωτήσεις ή αιτήµατα άσκησης δικαιωµάτων σας (π.χ. πρόσβαση σε 
δεδοµένα) ή καταγγελίες µπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
e.tsilimeni@polichromo.com, υπόψη κας. Ελένης Τσιλιµένη  
 
Εντός της ΕΕ, τα άτοµα έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν καταγγελία σχετικά µε τον 
τρόπο χειρισµού των πληροφοριών τους στην αρµόδια εποπτική αρχή. Κατάλογος 
όλων των εποπτικών αρχών της ΕΕ διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-
protection-authorities/index_en.htm. 
  
11. Αλλαγές πολιτικής 
 
Από καιρό σε καιρό ίσως χρειαστεί να τροποποιήσουµε µέρος αυτής της Πολιτικής 
Απορρήτου µας. Σας καλούµε όπως προβαίνετε σε τακτικό έλεγχο πριν 
χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες µας, στο: www.polichromo.com 


