Διαδικτυακή Πολιτική Απορρήτου

BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens

Η παρακάτω Διαδικτυακή Πολιτική Απορρήτου περιγράφει το βαθμό, το σκοπό και τον τρόπο που εμείς, η
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.
Δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τηρούμε τους ισχύοντες
κανονισμούς προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

1. 1. Χρήση Cookies.
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε Cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας πιο φιλικό προς το χρήστη και
για να εξασφαλίσουμε ορισμένες λειτουργίες, όπως π.χ. τη λειτουργικότητα του καλαθιού αγορών. Αυτά είναι
μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη φορητή τερματική συσκευή σας. Όταν
ενεργοποιείται ένα Cookie, το πρόγραμμα περιήγησής σας αναγνωρίζεται μέσω του αναγνωριστικού Cookie
και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Cookie, μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σε αυτή τη διαδικασία δεν
αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα που να μπορούν να αντιστοιχιστούν σε συγκεκριμένο άτομο.
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τις παρακάτω κατηγορίες Cookies:
■

Cookies συνεδρίας, τα οποία διαγράφονται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του
προγράμματος περιήγησης, π.χ. για την αποθήκευση και τη διαθεσιμότητα της προεπιλογής της γλώσσας
ή του καλαθιού αγορών σε διαφορετικές σελίδες κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

■

Προσωρινά ή μόνιμα Cookies, τα οποία παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στη φορητή
τερματική συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε ή αυτά να απενεργοποιηθούν μετά την αποσύνδεση
(Cookie σύνδεσης). Στα αποθηκευμένα Cookies αναγνωρίζεται ξανά το πρόγραμμα περιήγησης κατά την
εκ νέου επίσκεψη στον ιστότοπο και οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις είναι τότε ήδη ενεργές.

■

Cookies απόδοσης τρίτων για τη διαδικτυακή ανάλυση, για να μπορέσουμε να βελτιστοποιήσουμε τον
ιστότοπό μας και τα περιεχόμενά του (βλέπε Google Analytics).

Τα κοινά προγράμματα περιήγησης προσφέρουν τη δυνατότητα ρύθμισης ώστε να μην επιτρέπονται
τα Cookies ή να επιτρέπονται εν μέρει ή να μπορείτε να διαγράψετε τα Cookies στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας τη σχετική ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης.
Ορισμένες λειτουργίες του ιστοτόπου μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιορισμένο βαθμό, όταν
πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες προσαρμογές στις ρυθμίσεις.
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Στην περίπτωση εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ, νομική
βάση για τη χρήση των τεχνικά αναγκαίων Cookies είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο
13 παρ. 1 και παρ. 2 του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (DSG). Νομική βάση για τη χρήση Cookies για
σκοπούς ανάλυσης αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 13 παρ. 1 του Νόμου περί
Προστασίας Δεδομένων (DSG).

1. 2. Χρήση του Google Analytics.
Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία “Google Analytics” η οποία παρέχεται από την Google Inc.
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), για την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου
από εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Cookies κατά κανόνα διαβιβάζονται σε ένα διακομιστή
της Google στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύονται. Η διεύθυνση IP των χρηστών συντομεύεται εντός των κρατώνμελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η συντόμευσης αυτή εξαλείφει την προσωπική
αναφορά της διεύθυνσης IP σας. Στο πλαίσιο της σύμβασης για την επεξεργασία δεδομένων που έχουμε
συνάψει με την Google Inc., η τελευταία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγονται για να καταρτίσει
μια αξιολόγηση της χρήσης του ιστοτόπου και της δραστηριότητας του ιστοτόπου και παρέχει υπηρεσίες που
σχετίζονται με τη χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας
στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.
Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google Inc.:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή από την Google των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης
IP) που προέρχονται από το Cookie και που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου, καθώς και την
επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, με τη λήψη και την εγκατάσταση του Google Analytics
Opt-out Browser Add on.
Στην περίπτωση εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ, νομική
βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 13 παρ. 1
παρ. 2 του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (DSG).

1. 3. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου.
Στον ιστότοπό μας μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Belimo, δηλώνοντας τα στοιχεία
επικοινωνίας σας και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την επιβεβαίωση της εγγραφής
χρησιμοποιούμε τη διαδικασία Double-Opt-In. Αυτό σημαίνει ότι πριν την πρώτη αποστολή θα λάβετε ένα
μήνυμα επιβεβαίωσης, το οποίο πρέπει να επιβεβαιώσετε. Θα λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο μόνο
αφού πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση.
Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που δώσατε για την αποθήκευση των δεδομένων,
της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για τη χρήση τους με σκοπό την αποστολή του ενημερωτικού
δελτίου, π.χ. με τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο.
Η αποστολή μηνυμάτων για το ενημερωτικό δελτίο είναι δυνατή μέσω συστημάτων που παρέχονται από
εξωτερικούς παρόχους. Η SmartFocus χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας αποκλειστικά για να δώσει τη
δυνατότητα στη Belimo να αποστέλλει αυτόματα το ενημερωτικό δελτίο.
Στην περίπτωση εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ, νομική
βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την παροχή ενημερωτικού δελτίου αποτελεί
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το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 13 παρ. 1 του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (DSG).

1. 4. Αρχεία καταγραφής διακομιστή.
Σε κάθε κλήση του ιστοτόπου μας το σύστημά μας λαμβάνει αυτόματα δεδομένα και πληροφορίες από το
πληροφοριακό σύστημα του υπολογιστή που πραγματοποιεί την κλήση και τα αποθηκεύει σε ένα αρχείο
καταγραφής. Οι καταγραφές αυτές δίνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP, το
πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, τον ιστότοπο στον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη,
το χρονικό σημείο της πρόσβασης και τον όγκο των δεδομένων που μεταδόθηκε. Δεν χρησιμοποιούμε τα
δεδομένα αυτά για την εξακρίβωση της ταυτότητας μεμονωμένων χρηστών και δεν πραγματοποιείται ανάλυση
για σκοπούς μάρκετινγκ. Οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των
πληροφοριακών μας συστημάτων και διαγράφονται μετά από 6 μήνες.
Στην περίπτωση εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ, νομική
βάση για την προσωρινή αποθήκευση των αρχείων καταγραφής του διακομιστή είναι το άρθρο 6 παρ. 1
στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 13 παρ. 1 και παρ. 2 του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (DSG).

1. 5. Δικαιώματα των υποκειμένων.
Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε δικαίωμα πληροφόρησης αναφορικά με το ποια δεδομένα σας
επεξεργαζόμαστε. Έχετε επιπλέον δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της
επεξεργασίας των δεδομένων σας καθώς και, κατά περίπτωση, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων. Τα
δικαιώματα αυτά υφίστανται στο βαθμό που δεν υφίστανται νομικές υποχρεώσεις διατήρησης ή άλλα νόμιμα
συμφέροντα της Belimo που να έρχονται σε αντιπαράθεση με το αίτημα. Επιπλέον, σε περίπτωση που ισχύει
για εσάς, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο
77 του ΓΚΠΔ).
Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσετε μια συγκατάθεση για επεξεργασία δεδομένων που είχατε
δώσει.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μέσω της διεύθυνσης επικοινωνίας σύμφωνα με
την παρ. Εκτέλεση 1.7.

1. 6. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα
οποία βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

1. 7. Στοιχεία επικοινωνίας.
BELIMO Air Controls
Lysiou 11
16346 Ilioupoli, Athens, Greece
τηλέφωνο: +30-2-10 94 00 766
E-mail: info@belimo.gr
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