ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Στην wadata αναγνωρίζουμε τη σημασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του
Ιστοτόπου μας. Δέσμευση για εμάς αποτελεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σε
συμμόρφωση πάντα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σκοπό έχει να παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης μορφής επεξεργασία
των δεδομένων των επισκεπτών ή/και μελών από εμάς, υπό την ιδιότητά μας ως Υπευθύνου
Επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο Ιστότοπός
μας βρίσκεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών («Κανονισμός GDPR»), ο οποίος είναι μία
άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Ο Κανονισμός GDPR δημιουργεί κάποια νέα δικαιώματα
για τα φυσικά πρόσωπα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που υπήρχαν ήδη υπό την
Οδηγία 95/46/EΚ. Η Οδηγία 95/46/EΚ καταργήθηκε στις 25η Μαΐου 2018, οπότε και τέθηκε σε
ισχύ ο Κανονισμός GDPR.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;
Δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση ηλεκτρονικών υπηρεσιών (εφαρμογή wadata,
αίτηση εγγραφής μέλους, λογαριασμός μέλους)
●

Δεδομένα ταυτοποίησης/αναγνωριστικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο,
ημερομηνία γεννήσεως, διεύθυνση κατοικίας , Χώρα διαμονής (μόνιμης ή
προσωρινής).

●

Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός
σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου

●

Δεδομένα αυθεντικοποίησης, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, αριθμό
μέλους σχήματος επιβράβευσης και μοναδικό αριθμό πελάτη σε ηλεκτρονικό
κατάστημα.

●

Δεδομένα που αφορούν την πιστότητα από ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν
διαθέτουν σχήμα επιβράβευσης.

●

Δεδομένα χρήσης σχημάτων επιβράβευσης τρίτων εταιριών, όπως συνολικό
αριθμό πόντων επιβράβευσης, και τελικό υπόλοιπο, ημερομηνίες απόδοσης
αυτών, αριθμό μεταφοράς πόντων προς συγγενείς και φίλους, αριθμό πόντων
που παραχωρούνται για σκοπούς ΜΚΟ.

●

Δεδομένα μετατροπής πόντων σε κουπόνια (vouchers) για χρήση σε Μικρές και
Μεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) καθώς και ποιοτικά και προϊοντικά δεδομένα που
συνδέονται με το είδος των κουπόνια (vouchers). Επιπλέον δεδομένα που
αφορούν την αξία ή το είδος των κουπονιών (vouchers) και ημερομηνίες
ενεργοποίησης αυτών.

Σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού GDPR, ανήλικοι κάτω των
δέκα πέντε (15) ετών απαγορεύεται να γνωστοποιούν στην wadata μέσω της ιστοσελίδας της
προσωπικά τους δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα τους.
Ζητούμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε μας. Σε περίπτωση που οι
xρήστες της ιστοσελίδας εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία και εξακολουθούν να μας
γνωστοποιούν προσωπικά τους δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας, θα θεωρείται από την
wadata ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση της/του κηδεμόνα
τους.
Διευθύνσεις IP
H διεύθυνση IP (IP address - Internet Protocol address), είναι ένας μοναδικός αριθμός που
χρησιμοποιείται από συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο
υπολογιστών που χρησιμοποιεί το Internet Protocol Standard. Η διεύθυνση IP είναι, δηλαδή,
ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές
εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι
διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να
καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των
συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή
προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστοτόπου.
Cookies
Τα cookies χρησιμοποιούνται γενικά για τη μέτρηση της προσέγγισης των χρηστών ενός
ιστότοπου και όταν τα ενδιαφέροντα ή η συμπεριφορά ενός χρήστη (π.χ. προβολή
συγκεκριμένου περιεχομένου, χρήση λειτουργιών κ.λπ.) αποθηκεύονται σε μεμονωμένους
ιστότοπους σε ένα προφίλ χρήστη. Τέτοια προφίλ χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για την
εμφάνιση περιεχομένου στους χρήστες που αντιστοιχεί σε πιθανά ενδιαφέροντά τους. Αυτή η
διαδικασία αναφέρεται επίσης ως "παρακολούθηση", δηλαδή παρακολούθηση των δυνητικών
ενδιαφερόντων των χρηστών. Εάν χρησιμοποιούμε cookies ή τεχνολογίες «παρακολούθησης»,
θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά στην παρούσα πολιτική μας ή στο πλαίσιο της λήψης
συγκατάθεσης.
Όπως περιγράφεται εκτενώς στην Πολιτική Cookies συλλέγουμε πληροφορίες με τη χρήση των
cookies και παρόμοιων τεχνολογικών μέσων, όπως ¨
●
●
●
●
●

Απολύτως αναγκαία cookies
Cookies Απόδοσης, Ανάλυσης και Έρευνας
Cookies Λειτουργικότητας
Cookies Διαφημίσεων και Μarketing
Cookies Κοινωνικής Δικτύωσης
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Δεδομένα συσκευών
Όταν επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς μας τόπους, λαμβάνουμε τη διεύθυνση URL του
διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, το
λειτουργικό σύστημα της συσκευής και του περιηγητή που χρησιμοποιείται, καθώς και τη
διεύθυνση IP της συσκευής σας.
Δεδομένα θέσης
Όταν επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς μας τόπους είτε μέσω υπολογιστή, tablet, είτε μέσω
κινητού τηλεφώνου, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την ακριβή τοποθεσία που βρίσκεστε
βάσει των ρυθμίσεων των συσκευών σας. Σε κάθε περίπτωση λάβετε υπόψη σας ότι θα
αναζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και GPS.

AΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε όταν εισέρχεσθε ή/και
πλοηγείστε στο διαδικτυακό μας τόπο, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της wadata, ή όταν
υποβάλλετε κάποιο ηλεκτρονικό σχόλιο, παράπονο, ερώτημα ή αίτημα. Επίσης, ενδέχεται να
συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όπως εταιρίες
πληροφορικής και τεχνολογίας και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
Η wadata συλλέγει και επεξεργάζεται μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την
επίτευξη των κάτωθι σκοπών. Ειδικότερα:
Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της παροχής σε εσάς των υπηρεσιών
μας, όπως:
●

Για την δημιουργία λογαριασμού/ εγγραφή μέλους,

●

Για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μαζί σας,

●

Για την διασύνδεση του Wadata λογαριασμού σας με σχήματα επιβράβευσης
τρίτων εταιριών ή/και ηλεκτρονικά καταστήματα που δεν διαθέτουν σχήμα
επιβράβευσης,

●

Για την εξέταση και διαχείριση παραπόνου που υποβάλλετε σε σχέση με
υπηρεσίες μας,

●

Για την εξέταση αιτήματος που υποβάλλετε σχετικά με κάποια υπηρεσία μας

●

Για να σας ενημερώσουμε για το σύνολο των wadata coins που έχετε
συγκεντρώσει ή χρησιμοποιήσει από προγράμματα επιβράβευσης.
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Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας για την επίτευξη των εννόμων συμφερόντων μας
και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των
επισκεπτών του διαδικτυακού μας τόπου, όπως:
●

Για την ορθή και αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση του Ιστοτόπου
μας,

●

Για να διερευνήσουμε και να επιλύσουμε τεχνικά θέματα στο πλαίσιο παροχής
των υπηρεσιών μας (π.χ. σφάλματα κώδικα),

●

Για λόγους ασφαλείας ή για να διερευνήσουμε τυχόν απάτη ή άλλες παραβιάσεις
των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή της παρούσας πολιτικής,

●

Για να διεξάγουμε μελέτες και έρευνες προκειμένου να αξιολογούμε και να
βελτιώνουμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας ή να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα
και υπηρεσίες,

●

Για να επικοινωνούμε μαζί σας για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση
των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά τους,
καθώς και τυχόν νέες εξελίξεις/εφαρμογές αυτών,

●

Για να διερευνήσουμε το βαθμό ικανοποιήσεως από την παρεχόμενη
εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες μας ή/και των περαιτέρω επιθυμιών ή
απαιτήσεών σας.

●

Για να έχουμε σαφή εικόνα του καταναλωτικού σας προφίλ για την βελτίωση των
υπηρεσίων μας, της εφαρμογής μας και των προσφορών μας προς εσάς,

●

Για να είμαστε σε θέση να προβλέπουμε μελλοντικές αγοραστικές σας
συμπεριφορές και αν επικοινωνούμε μαζί σας με βάση αυτές.

Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας εφόσον προηγουμένως έχετε παραχωρήσει ρητώς
τη συγκατάθεσή σας, όπως:
●

Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε
με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης των cookies,

●

Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, υπηρεσιών
μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές σας,

●

Για να βελτιώνουμε και να μετράμε την αποτελεσματικότητα και την απήχηση
των προσφορών μας,

●

Για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικά
επιβράβευσης και εν γένει υπηρεσίες μας

●

Για την αποστολή newsletters

●

Για την δημιουργία και προώθηση στοχευμένων προωθητικών μηνυμάτων εκ
μέρους εταιριών οι οποίες συνεργάζονται με την Wadata .

με

προσφορές

προγραμμάτων

Μάρκετινγκ & profiling (έννομο συμφέρον)
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Τα προσωπικά δεδομένα σας υποβάλλονται επίσης σε επεξεργασία στο πλαίσιο του μάρκετινγκ,
της ανάλυσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η επεξεργασία αποτελεί τη βάση για την
ανάπτυξη του μάρκετινγκ, των διαδικασιών, πολιτικών και υπηρεσιών από εμάς. Αυτό γίνεται
για να βελτιώσουμε τη γκάμα των προϊόντων μας και να βελτιστοποιήσουμε τις προσφορές για
τους πελάτες μας. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ.
Έχουμε έννομο συμφέρον να δημιουργούμε προφίλ, όπως για παράδειγμα, όταν
πραγματοποιούμε ανάλυση πελατών για σκοπούς μάρκετινγκ ή όταν παρακολουθούμε
συναλλαγές προκειμένου να εντοπίσουμε απάτες.
Αναλύουμε επίσης τη δραστηριότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παρακολουθούμε
τη χρήση των δικών μας καναλιών κοινωνικής δικτύωσης για να ελέγξουμε την
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων μάρκετινγκ και να αναλύσουμε άλλες γενικές
δημογραφικές τάσεις. Τα συμπεράσματα από την ανάλυση συμβάλλουν στη διαμόρφωση των
στρατηγικών μάρκετινγκ και επικοινωνίας της wadata.
Όταν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε από τα κανάλια κοινωνικών μέσων μας, ενδέχεται να
καταγράφουμε και να διατηρούμε πληροφορίες για εσάς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη
χρήση του ιστοτόπου μας από εσάς και τη συχνότητα των επισκέψεών σας σε αυτόν. Τα
επιμέρους κανάλια κοινωνικών μέσων ενδέχεται επίσης να επιτρέπεται να μοιράζονται
ορισμένες πληροφορίες μαζί μας, σύμφωνα με την εξατομικευμένη ρύθμιση απορρήτου σας σε
αυτά τα κανάλια.
Έχουμε έννομο συμφέρον να ανωνυμοποιήσουμε οικονομικά και δημογραφικά δεδομένα για να
δημιουργήσουμε στατιστικά για να δοκιμάσουμε και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και
υπηρεσίες. Οι ανώνυμες και συγκεντρωτικές στατιστικές δεν μπορούν να συνδεθούν με φυσικό
πρόσωπο. Οι στατιστικές μπορούν να μοιραστούν με δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, για
παράδειγμα στο πλαίσιο της διεξαγωγής οικονομικής έρευνας ή ανάλυσης των τάσεων και των
όγκων συναλλαγών των πόντων επιβράβευσης σε ορισμένες περιοχές ή εμπορικούς τομείς.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
για άμεσο μάρκετινγκ και δημιουργία προφίλ.
Σε κάθε περίπτωση, η wadata ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δεδομένα σας για σκοπούς
συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και με τις αποφάσεις Αρχών ή
Δικαστηρίων.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ (ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ);
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εκτός από τους υπαλλήλους μας, οι οποίοι
είναι αρμόδιοι για την διαχείριση της εφαρμογής wadata, την διεκπεραίωση των αιτημάτων, τη
διαχείριση των σχολίων, παραπόνων, ερωτημάτων που μας υποβάλλετε μέσω των
διαδικτυακών μας τόπων και εφ’ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις και σε
τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα), στα οποία η wadata εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση
συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της, υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση
του απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, καθώς και των
τηρήσεων των προϋποθέσεων του Κανονισμού GDPR, όπως:
●

εταιρείες διαχειρίσεως βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων,
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●

εταιρείες παροχής καινοτόμων λύσεων τεχνολογίας πληρωμών και υπηρεσιών,
παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως,
παραμετροποιήσεως εφαρμογών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services),

Σε κάθε περίπτωση η wadata εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση,
παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των
όσων ρητώς γνωστοποιούνται με την παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να
κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή
εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες,
δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές.
Η wadata δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε
περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, η wadata
θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με
ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ/ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα
νομοθεσία. Επιπλέον, η wadata θα επικαιροποιεί την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να
καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την
ιδιωτικότητα των χρηστών της πλατφόρμας της.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η wadata λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση της
εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών σε συνεχή
βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση,
απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός (π.χ. προσωπικός
υπολογιστής), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς
ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισμικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε
ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο
λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, μη χρήση λογισμικού και εξοπλισμού από
αμφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που
χρησιμοποιείτε να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο είσαστε εγγεγραμμένο μέλος της wadata. Εφ’
όσον δεν είσαστε μέλος της wadata μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από
τον Ιστότοπό μας για διάστημα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους. Μετά το πέρας του
χρόνου διατήρησης, η wadata θα μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των
δεδομένων σας.

6

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς:
●

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με
την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ.τις κατηγορίες των δεδομένων,
τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).

●

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να
συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες

●

Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη
διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι
πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).

●

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας
των δεδομένων σας, όπου στο νόμο ορίζεται.

●

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην
επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των
εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

●

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να
μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες
πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να
υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση
info@wadata.io και τηλεφωνικώς στον αριθμό +30 2130994059
Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η wadata θα
ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω
προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής
σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό
επεξεργασία αιτημάτων.
Λάβετε υπόψη σας ότι η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε
περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή
επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας
προηγουμένως σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.
Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, μπορείτε να
υποβάλλετε και καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
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Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

Η wadata δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω του διαδικτυακού της
τόπου σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων. Ο επισκέπτης έχει την
υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδομένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα
πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδομένα θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην
αντίληψή μας. Η wadata δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα μέρη για τυχόν
παροχή ή / και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους
κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
Ο διαδικτυακός μας τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους («links») προς άλλους
διαδικτυακούς τόπους («sites»), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την wadata αλλά από τρίτα
πρόσωπα (π.χ. σελίδες εταιρειών που υποστηρίζουν wadata coins, εταιρείες τα προγράμματα
επιβράβευσης των οποίων συμμετέχουν στις προσφορές μας, κ.λπ.). Η παρούσα Πολιτική
Απορρήτου δεν έχει εφαρμογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούμε να
τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά με την
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Ενδέχεται να τροποποιούμε κατά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ώστε να είναι
πάντα σύμφωνη με τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηματικής μας
δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουμε να αντικαταστήσουμε την παρούσα Πολιτική ή να
προχωρήσουμε σε πολύ σημαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω
ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη
έκδοση της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την παρούσα σελίδα.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Εφόσον έχετε ερωτήσεις ή παράπονα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής στοιχεία:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
«WADATA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αθήνα, οδός Ερμού αρ. 56
Α.Φ.Μ. 801558382
Email: info@wadata.io.

Η ως άνω Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 11/8/2021
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