ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Η χρήση του vlaxakis.com συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των
παρόντων όρων.
Για το λόγο αυτό το vlaxakis.com συνιστά στους χρήστες να διαβάσουν προσεκτικά τo
κείμενο που ακολουθεί ενώ για κάθε απορία τους μπορούν να απευθύνονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@ vlaxakis.com .
Αν ο χρήστης - επισκέπτης θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς, παρακαλείται να μην
κάνει χρήση της ιστοσελίδας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί
τη συγκατάθεση του.
Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ότι γενικά
περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου.
Το vlaxakis.com δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης, οι
δε χρήστες - επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και
εφόσον συνεχίζουν τη χρήση θεωρείται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους. Σε
αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας
τόπου.
Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το vlaxakis.com , δε δημιουργεί καμιά
εγγύηση ή υποχρέωση του κατόχου εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες
όρους χρήσης.
Τα περιεχόμενα του vlaxakis.com παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση
εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια των χρηστών -επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με
βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης μας.
Το vlaxakis.com δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων
αυτό τίθενται στη διάθεσή των χρηστών-επισκεπτών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια
συστατικά.

Πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα είναι πολύ σημαντικά για το vlaxakis.com .
Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, δίνοντάς μας τα προσωπικά σας στοιχεία. Θα
φανούμε άξιοι εμπιστοσύνης χρησιμοποιώντας τα με σύνεση..
Το vlaxakis.com δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά σας στοιχεία και εξασφαλίζει
ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή. Η πολιτική προστασίας προσωπικών
δεδομένων μας, εξηγεί τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε και
πώς τις προστατεύουμε.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε.
Αυτή η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συμβαδίζει και αποτελεί μέρος
των Όρων χρήσης της ιστοσελίδας του site της το vlaxakis.com .
Σε αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, "προσωπικές πληροφορίες"
νοούνται οι πληροφορίες σας ή μέρη των πληροφοριών που θα επέτρεπαν τον εντοπισμό σας.
Αυτό συνήθως περιλαμβάνει πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και
άλλες πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP, τις προτιμήσεις και τις πληροφορίες για τον τρόπο
ζωής σας ή τις προτιμήσεις, όπως τα χόμπι σας και τα ενδιαφέροντά σας.
Το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε άμεσα από εσάς αφορούν:

το ονοματεπώνυμο ,τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email), τον
αριθμό τηλεφώνου, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οικειοθελώς μας παρέχετε. Τα
προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται για:
εφόσον είστε ιδιώτης
1) - να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε από ποιο κατάστημα
λιανικής μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας που σας ενδιαφέρουν.
2)- για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.
εφόσον είστε έμπορος
1) - να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για την παραγγελία
σας αλλά και να διευθετήσουμε ζητήματα σχετικά με την αποστολή των προϊόντων που θα
έχετε παραγγείλει.
2)- για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας.
Μπορείτε να επιλέξετε να μη λαμβάνετε κανένα μήνυμα από εμάς ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε
επικοινωνία, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε να μην λαμβάνετε άλλα τέτοια
μηνύματα.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές
πληροφορίες σας, ευχαρίστως θα συνεργαστούμε μαζί σας για τις λύσουμε.
Θα λάβουμε όλα τα δυνατά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από κακή χρήση
και για να είναι πάντα ασφαλή.
Ο χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για
οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με το vlaxakis.com , την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.
Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους αποδειχθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την
εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η συλλογή και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από το vlaxakis.com ,
υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς επίσης και στο εθνικό, κοινοτικό δίκαιο σχετικά
με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
όπως εκάστοτε ισχύει.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν
Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του παρόντος ιστοτόπου περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής
δεδομένων από την ιστοσελίδα vlaxakis.com , τη χρήση αυτών των δεδομένων και τους
όρους και προϋποθέσεις χρήσεως. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες του vlaxakis.com
χρησιμοποιούνται από τον αναφερόμενο ιστότοπο, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση,
την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία και την παροχή απαντήσεων σε ερωτήματα που
θέτουν.
Το vlaxakis.com δεν διανέμει σε άλλον οργανισμό ή συνεργάτη τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες.
Ποια στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα;
Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με ένα άτομο, όπως όνομα και
επίθετο, e-mail, τηλέφωνο
Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων
Το vlaxakis.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα, τα οποία διατηρεί και επεξεργάζεται μόνο
όταν οι ίδιοι οι χρήστες εκουσίως τα παρέχουν, για τους εξής σκοπούς:
για την επικοινωνία με τους χρήστες ή την παροχή των υπηρεσιών του vlaxakis.com
τη διαφημιστική προβολή προϊόντων

για την παροχή υπηρεσιών πελάτη (προσφορές, ενημερωτικά emails)
την ενημέρωση των χρηστών για νέα προϊόντα
οποιαδήποτε έρευνα έχει σχέση με τον σκοπό λειτουργίας και στατιστική ανάλυση του
vlaxakis.com. Για τους παραπάνω σκοπούς, η ενδεχόμενη επικοινωνία πραγματοποιείται
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Από που συλλέγονται οι προσωπικές σας πληροφορίες;
Η παροχή όλων των προσωπικών δεδομένων είναι εθελοντική, αλλά και απαραίτητη για τη
χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών. Συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες μετά από
εκούσια επιλογή σας, είτε απευθείας από εσάς ή από οποιεσδήποτε συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν:
εγγράφεστε στην λίστα συνδρομητών newsletter
μας παρέχετε πληροφορίες σχετικές με εσάς στην φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας
αποδέχεστε προωθημένα ενημερωτικά μηνυμάτων pop-ups
Κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη θα αφαιρεθούν οριστικά
το συντομότερο δυνατόν από τη Βάση Δεδομένων του vlaxakis.com , σύμφωνα με τους
ισχύοντες εθνικούς νόμους.
Το διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 15 ημέρες από τη στιγμή της
σχετικής υποβολής αίτησης.
Προστατεύονται τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χρησιμοποιώντας μέτρα ασφαλείας για
να μειωθούν οι κίνδυνοι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης,
αποκάλυψης και τροποποίησης των προσωπικών δεδομένων.
Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί να διαβιβαστούν σε
Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λπ..
Το vlaxakis.com δηλώνει ρητά ότι δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή
δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σας σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιονδήποτε σκοπό,
πέραν των διαβιβάσεων που αναφέρονται ανωτέρω. Δεν θα πουλήσουμε Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε τρίτες εταιρείες που ενδέχεται να ενδιαφέρονται να
προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς.

