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Ειδοποίθςθ προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

 

Γνωρίηουμε ότι ενδιαφζρεςτε για τα προςωπικά ςασ δεδομζνα και για το πϊσ 
χρθςιμοποιοφνται και κζλουμε να ςασ διαβεβαιϊςουμε ότι θ Jalp - Αφοι Γ. Παπαϊωάννου 
ΙΚΕ χρθςιμοποιεί προςεκτικά τα προςωπικά ςασ δεδομζνα. Η παροφςα ειδοποίθςθ περί 
προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων του επιςκζπτθ, χριςτθ και των μελϊν – πελατϊν 
τθσ εταιρείασ μασ κα ςασ βοθκιςει να κατανοιςετε ποια προςωπικά δεδομζνα 
ςυλλζγουμε, γιατί τα ςυλλζγουμε, πωσ τα χρθςιμοποιοφμε και ποια είναι τα δικαιϊματά 
ςασ. Η διαχείριςθ τθσ πλθροφορίασ που λαμβάνεται κακϊσ επιςκζπτεςτε τθν ιςτοςελίδα 
μασ υπόκειται ςτουσ όρουσ του παρόντοσ τμιματοσ, κακϊσ και ςτισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ 
ελλθνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ. 

Κακϊσ διαβάηετε τθν παροφςα ειδοποίθςθ, παρακαλοφμε να κυμάςτε ότι ιςχφει για τθν 
Jalp - Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω. Αφιερϊςτε λίγο χρόνο για να 
εξοικειωκείτε με τισ χρθςιμοποιοφμενεσ από εμάσ πρακτικζσ προςταςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων και ενθμερϊςτε μασ εάν ζχετε οποιεςδιποτε απορίεσ αποςτζλλοντασ μινυμα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@jalp.gr 

Προςπακιςαμε να διατθριςουμε τθν παροφςα ειδοποίθςθ όςο το δυνατόν πιο απλι και 
κατανοθτι.  

 

Ποιοσ ςυλλζγει; 

Τα προςωπικά δεδομζνα που παρζχονται από εςάσ είτε ςυλλζγονται αυτόματα ελζγχονται 
από τθ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ, και από οποιαδιποτε εταιρεία ανικει ι / και 
ελζγχεται άμεςα ι ζμμεςα από τθν Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ και τισ ςυνδεδεμζνεσ 
εταιρείεσ τθσ, με τισ οποίεσ αλλθλεπιδράτε ι ζχετε μια ςχζςθ (Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ). 

Η παροφςα ειδοποίθςθ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων εφαρμόηεται για τα 
προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγει θ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςε ςχζςθ με τισ 
υπθρεςίεσ και τα προϊόντα που προςφζρουμε. 

Η παροφςα ειδοποίθςθ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων εφαρμόηεται επίςθσ για το 
περιεχόμενο των υπθρεςιϊν μάρκετινγκ τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων προςφορϊν και διαφθμίςεων για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ 
Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ, τα οποία εμείσ (ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν που ενεργεί για 
λογαριαςμό μασ) ςασ ςτζλνουμε ςε ιςτότοπουσ, πλατφόρμεσ και εφαρμογζσ τρίτων 
βαςιηόμενοι ςτισ δικζσ ςασ πλθροφορίεσ χριςθσ διαδικτφου. Οι ιςτοςελίδεσ, πλατφόρμεσ 
και εφαρμογζσ τρίτων ζχουν γενικά τθ δικι τουσ ειδοποίθςθ προςταςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων και τουσ όρουσ χριςθσ και ςασ ςυνιςτοφμε να διαβάςετε προςεκτικά αυτζσ πριν 
χρθςιμοποιιςετε τισ ανωτζρω ιςτοςελίδεσ. 

 
Ποια προςωπικά δεδομζνα ςυλλζγονται;  

Ωσ «δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα» ι «προςωπικά δεδομζνα» νοείται κάκε 
πλθροφορία που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν άμεςθ ι ζμμεςθ αναγνϊριςθ 
ςυγκεκριμζνου ατόμου («υποκείμενο των δεδομζνων»). 

Δεν απαιτείται να παρζχετε ςτθν Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ τα προςωπικά δεδομζνα 
που ηθτάμε, αλλά αν επιλζξετε να μθν το πράξετε, ενδζχεται να μθν μπορζςουμε να ςασ 
παρζχουμε τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ μασ ι μθν μπορζςουμε να ςασ παρζχουμε υψθλισ 
ποιότθτασ υπθρεςίεσ ι να ςασ εξυπθρετιςουμε ςε οποιαδιποτε ερωτιματα μπορεί να 
ζχετε. 

Μποροφμε να ςυλλζξουμε προςωπικά δεδομζνα από διάφορεσ πθγζσ. Αυτό περιλαμβάνει: 
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• Προςωπικά δεδομζνα που μασ δίνετε απευκείασ 

• Προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγουμε αυτόματα και 

• Προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγουμε από άλλεσ πθγζσ. 

Ο ανωτζρω αναφερόμενοσ οριςμόσ περιλαμβάνει και προςωπικά δεδομζνα που 
ςυλλζγονται εκτόσ ςφνδεςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ), 
ενζργειεσ απευκείασ εμπορικισ προϊκθςθ, διαγωνιςμοφσ, λαχειοφόρεσ αγορζσ και μζςω 
διαδικτυακϊν ιςτότοπων, εφαρμογϊν και επϊνυμων ιςτοςελίδων ςε πλατφόρμεσ και 
εφαρμογζσ τρίτων μερϊν, που ζχουν πρόςβαςθ ι χρθςιμοποιοφνται μζςω πλατφόρμων 
τρίτων. 

Ενδζχεται να ςασ ηθτθκεί να δϊςετε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα όταν ζρχεςτε ςε 
επικοινωνία μαηί μασ. Οι ανωτζρω υπεφκυνοι επεξεργαςίασ κοινϊν δεδομζνων μποροφν 
να μοιράηονται αυτά τα προςωπικά δεδομζνα μεταξφ τουσ και να τα χρθςιμοποιοφν κατά 
τρόπο ςυνεπι με τθν παροφςα ειδοποίθςθ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 
Μποροφμε επίςθσ να τα ςυνδυάςουμε με άλλεσ πλθροφορίεσ για τθ βελτίωςθ των 
προϊόντων, των υπθρεςιϊν, του περιεχομζνου και τθσ διαφιμιςθσ. 

 

Τρόποι με τουσ οποίουσ ςυλλζγουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα 

Μποροφμε να ςυλλζξουμε προςωπικά δεδομζνα από διάφορεσ πθγζσ. Αυτό περιλαμβάνει: 

• Προςωπικά δεδομζνα που μασ παρζχετε απευκείασ. Συλλζγουμε δεδομζνα ςχετικά με 
τον τρόπο χριςθσ των υπθρεςιϊν και των προϊόντων μασ από εςάσ, όπωσ οι τφποι 
περιεχομζνου τουσ οποίουσ βλζπετε ι αςχολείςτε, ι τθ ςυχνότθτα και τθ διάρκεια των 
δραςτθριοτιτων ςασ. Συλλζγουμε επίςθσ τα προςωπικά δεδομζνα που μασ παρζχετε κατά 
τθν εγγραφι ςασ ςε ενθμερωτικό δελτίο μάρκετινγκ (newsletter), τθν ολοκλιρωςθ μιασ 
ζρευνασ ι τθν εγγραφι ενόσ λογαριαςμοφ, προκειμζνου να αγοράςετε τα προϊόντα ι τισ 
υπθρεςίεσ μασ. Με αυτόν τον τρόπο, μποροφμε να ηθτιςουμε προςωπικά δεδομζνα, όπωσ 
το όνομα, το φφλο, τθν θμερομθνία γζννθςισ ςασ, τθ διεφκυνςθ, τθ διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τον αρικμό τθλεφϊνου ι τα ςτοιχεία τθσ πιςτωτικισ ςασ 
κάρτασ. Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ μπορεί να ςυλλζγει "ειδικζσ κατθγορίεσ 
προςωπικϊν δεδομζνων" για εςάσ με τθ ρθτι ςυγκατάκεςι ςασ. Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων που ςυλλζγουμε και τον τρόπο 
χριςθσ τουσ, παρακαλοφμε ανατρζξτε ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα παρακάτω. 

• Προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγουμε αυτόματα. Λαμβάνουμε επίςθσ και 
αποκθκεφουμε οριςμζνα είδθ προςωπικϊν δεδομζνων όποτε αλλθλεπιδράτε μαηί μασ 
διαδικτυακά. Για παράδειγμα, χρθςιμοποιοφμε cookies και τεχνολογίεσ παρακολοφκθςθσ 
για να λάβουν προςωπικά δεδομζνα όταν το πρόγραμμα περιιγθςθσ ςασ ειςζρχεται ςτον 
ιςτότοπό ι τισ διαφθμίςεισ μασ ι ςε άλλο περιεχόμενο που εξυπθρετείται από ι για 
λογαριαςμό τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ. Τα προςωπικά 
δεδομζνα ςυλλζγονται επίςθσ όταν αναηθτάτε, αγοράηετε, δθμοςιεφετε, ςυμμετζχετε ςε 
διαγωνιςμό ι ερωτθματολόγιο ι επικοινωνείτε με τισ ομάδεσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν μασ. 
Παραδείγματα των προςωπικϊν δεδομζνων που ςυλλζγουμε περιλαμβάνουν τθ διεφκυνςθ 
IP, τα ςτοιχεία κζςθσ, πλθροφορίεσ εντοπιςμοφ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τον υπολογιςτι 
και τθ ςφνδεςθ, όπωσ τφποσ και ζκδοςθ του προγράμματοσ περιιγθςθσ, ρφκμιςθ ηϊνθσ 
ϊρασ, τφπουσ και εκδόςεισ plug-in του προγράμματοσ περιιγθςθσ, λειτουργικό ςφςτθμα 
και ιςτορικό αγορϊν - τισ οποίεσ θ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςυγκεντρϊνει και 
ςυνδυάηει οριςμζνεσ φορζσ με παρόμοιεσ πλθροφορίεσ από άλλουσ καταναλωτζσ. Κατά τθ 
διάρκεια οριςμζνων περιθγιςεων ςασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ 
μποροφμε επίςθσ να χρθςιμοποιιςουμε εργαλεία λογιςμικοφ για τθ μζτρθςθ και τθ 
ςυλλογι πλθροφοριϊν για τισ ςυνεδριάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του χρόνου απόκριςθσ 
τθσ ιςτοςελίδασ μασ, των τυχόν ςφαλμάτων λιψθσ, τθσ διάρκειασ των επιςκζψεων ςτθν 
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ιςτοςελίδα μασ, των πλθροφοριϊν αλλθλεπίδραςθσ ιςτοςελίδασ και των μεκόδων που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν περιιγθςθ όταν αποχωρείτε από τθν ιςτοςελίδα μασ. Ενδζχεται 
επίςθσ να ςυλλζξουμε τεχνικζσ πλθροφορίεσ που κα μασ βοθκιςουν να αναγνωρίςουμε τθ 
ςυςκευι ςασ για λόγουσ πρόλθψθσ από περιπτϊςεισ απάτθσ και για διαγνωςτικοφσ 
ςκοποφσ. 

• Προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγουμε από άλλεσ πθγζσ. Συλλζγουμε προςωπικά 
δεδομζνα από άλλεσ πθγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των αξιόπιςτων ςυνεργαςιϊν μασ με 
τρίτουσ και όποτε δραςτθριοποιείςτε ςε λογαριαςμοφσ τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ 
ςε πλατφόρμεσ τρίτων: Για παράδειγμα, όταν χρθςιμοποιείτε τθ λειτουργικότθτα "Μου 
αρζςει" ςτο Facebook ι τθ λειτουργία +1 ςτο Google+. Επιπλζον, λαμβάνουμε πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τισ αλλθλεπιδράςεισ ςασ και άλλων επιςκεπτϊν με τθ διαφιμιςι μασ, 
προκειμζνου να κρίνουμε εάν θ διαφιμιςι μασ είναι ςχετικι και επιτυχθμζνθ. Επίςθσ, 
ςυλλζγουμε πλθροφορίεσ ςχετικά με εςάσ και τισ δραςτθριότθτζσ ςασ από τρίτουσ, όταν 
προςφζρουμε από κοινοφ υπθρεςίεσ ι προϊόντα ι από παρόχουσ εμπλουτιςμοφ 
δεδομζνων τρίτων, που ενδζχεται να παράςχουν πλθροφορίεσ ςτθν Jalp – Αφοι Γ. 
Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςχετικά με τα προςωπικά δεδομζνα που διατθροφμε. 

 

Πότε και γιατί ςυλλζγουμε "ειδικζσ κατθγορίεσ προςωπικϊν δεδομζνων" 

Οριςμζνεσ κατθγορίεσ προςωπικϊν δεδομζνων, όπωσ θ φυλι, θ εκνικότθτα, τα πολιτικά 
φρονιματα, θ κρθςκεία, θ υγεία, τα γενετικά ι βιομετρικά δεδομζνα, τα δεδομζνα τθσ 
ςεξουαλικότθτασ, ταξινομοφνται ωσ «ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων» και επωφελοφνται 
από τθν πρόςκετθ προςταςία βάςει τθσ ελλθνικι και τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τθν 
προςταςία των δεδομζνων (ΓΚΠΔ). 

Περιορίηουμε τισ περιςτάςεισ, ςτισ οποίεσ ςυλλζγουμε και επεξεργαηόμαςτε τισ ανωτζρω 
ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων. 

Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςυλλζγει μερικζσ φορζσ δεδομζνα ςχετικά με τθν υγεία 
ςασ, όπωσ αλλεργίεσ, εγκυμοςφνθ ι τφποσ δζρματοσ, για να ςασ ςτείλει προςαρμοςμζνεσ 
διαφθμίςεισ και ςχετικζσ προςφορζσ. Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςυλλζγει και 
χρθςιμοποιεί μόνο αυτά τα προςωπικά δεδομζνα, για τα οποία μασ ζχετε παράςχει τθ 
ςυγκατάκεςι ςασ για να το πράξουμε. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, μπορεί να ζχετε ηθτιςει 
υπθρεςίεσ ι προϊόντα που δεν αφοροφν άμεςα τθ ςυλλογι ειδικϊν κατθγοριϊν 
προςωπικϊν δεδομζνων, αλλά μπορεί να υποδθλϊνουν ι να προτείνουν τθ κρθςκεία ςασ, 
τθν υγεία ςασ ι άλλεσ ειδικζσ κατθγορίεσ προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

Πϊσ προςτατεφουμε τθν ιδιωτικότθτα των παιδιϊν; 

Κατανοοφμε τθ ςθμαςία τθσ λιψθσ πρόςκετων προφυλάξεων για τθν προςταςία των 
προςωπικϊν δεδομζνων και τθσ αςφάλειασ των παιδιϊν που χρθςιμοποιοφν τα προϊόντα 
και τισ υπθρεςίεσ τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ. 

Η ιςτοςελίδα τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ζχει ςχεδιαςτεί και προορίηεται για χριςθ 
από ενιλικεσ. Όταν κάποιο περιεχόμενο του ιςτοτόπου μασ προορίηεται για χριςθ από 
νεότερο κοινό, κα λάβουμε τθ ςυγκατάκεςθ του προςϊπου που ζχει τθ γονικι μζριμνα του 
παιδιοφ, προτοφ ςυλλζξουμε προςωπικά δεδομζνα, όπου απαιτείται από τουσ ιςχφοντεσ 
νόμουσ και κανονιςμοφσ, ιτοι θ θλικία ςτθν οποία απαιτείται ςυναίνεςθ ςτθν Ελλάδα αυτι 
κάτω των 16 ετϊν. 

Εάν είςτε παιδί κάτω από τθν θλικία όπου απαιτείται γονικι ςυναίνεςθ, κα πρζπει να 
ελζγξετε τουσ όρουσ αυτισ τθσ ειδοποίθςθσ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων με 
τον γονζα ι τον κθδεμόνα ςασ για να βεβαιωκείτε ότι καταλαβαίνετε και τισ αποδεχτείτε. 
Αν ανακαλφψουμε ότι ζχουμε ςυλλζξει προςωπικά δεδομζνα από ζνα παιδί χωρίσ τθ 
ςυγκατάκεςθ ενόσ γονζα ι κθδεμόνα, όπου κα ζπρεπε να ζχει αποκτθκεί τζτοια ςυναίνεςθ, 
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κα διαγράψουμε αυτά τα προςωπικά δεδομζνα το ςυντομότερο δυνατόν. Η πρόςβαςθ ςε 
οριςμζνα τμιματα του ιςτοτόπου τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ και / ι θ 
επιλεξιμότθτα για τθ λιψθ βραβείων, δειγμάτων ι άλλων ανταμοιβϊν περιορίηονται γενικά 
ςτουσ χριςτεσ άνω των 16 ετϊν. 

Οριςμζνεσ φορζσ χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα για να διεξάγουμε 
ελζγχουσ επαλικευςθσ θλικίασ και να επιβάλουμε τουσ περιοριςμοφσ θλικίασ που 
απαιτείται. 

 

Για ποιο ςκοπό χρθςιμοποιοφμε τα δεδομζνα ςασ; 

Συλλζγουμε, επεξεργαηόμαςτε και αποκαλφπτουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα μόνο για 
ςυγκεκριμζνουσ και περιοριςμζνουσ ςκοποφσ. Για παράδειγμα, για να επεξεργαςτοφμε τισ 
πλθρωμζσ ςασ, να αξιολογιςουμε και να χειριςτοφμε τυχόν παράπονα, να αναπτφξουμε και 
να βελτιϊςουμε τα προϊόντα, τισ υπθρεςίεσ, τισ μεκόδουσ επικοινωνίασ και τθ 
λειτουργικότθτα του ιςτότοποφ μασ, να προςφζρουμε ςε εςάσ εξατομικευμζνα προϊόντα, 
επικοινωνίεσ και ςτοχοκετθμζνθ διαφιμιςθ, όπωσ και ςυςτθνόμενα προϊόντα. 

Δθμιουργοφμε επίςθσ προφίλ αναλφοντασ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν πλοιγθςι ςασ, 
τον τρόπο αναηιτθςθσ και αγοράσ και τισ αλλθλεπιδράςεισ ςασ με τα προϊόντα μασ, 
δθμιουργϊντασ κατθγορίεσ, δθλαδι ομάδεσ που ζχουν οριςμζνα κοινά χαρακτθριςτικά, και 
τοποκετϊντασ τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε μια ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ. 

Επιπλζον, θ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ επεξεργάηεται τα προςωπικά ςασ δεδομζνα 
χρθςιμοποιϊντασ αυτοματοποιθμζνα μζςα. Αυτόματθ απόφαςθ είναι μια απόφαςθ που 
γίνεται αποκλειςτικά με αυτόματα μζςα, όπου κανζνασ άνκρωποσ δεν ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων που ςχετίηεται με τα προςωπικά ςασ δεδομζνα. 

Συλλζγουμε, επεξεργαηόμαςτε και αποκαλφπτουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα για τουσ 
ακόλουκουσ ςκοποφσ: 

• Για να επεξεργαςτοφμε τισ πλθρωμζσ ςασ, αν αγοράςετε προϊόντα ι υπθρεςίεσ μασ, να 
ςασ παρζχουμε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ τθσ παραγγελίασ ςασ. 

• Για να επεξεργαςτοφμε και να επικοινωνιςουμε μαηί ςασ προκειμζνου απαντιςουμε ςτα 
αιτιματα και ερωτιματά ςασ ι να αξιολογοφμε και να χειριηόμαςτε τυχόν παράπονα ςασ. 

• Για να αναπτφξουμε και να βελτιϊςουμε τα προϊόντα, τισ υπθρεςίεσ, τισ μεκόδουσ 
επικοινωνίασ και λειτουργικότθτασ τθσ ιςτοςελίδασ μασ. 

• Για τουσ ςκοποφσ των διαγωνιςμϊν ι των προωκθτικϊν ενεργειϊν ςτισ οποίεσ ζχετε 
ςυμμετάςχει. 

• Για να ςασ κοινοποιοφμε πλθροφορίεσ και να διαχειριηόμαςτε τθν εγγραφι ι / και τθ 
ςυνδρομι ςασ ςτο ενθμερωτικό μασ δελτίο (newsletter) ι ςε άλλεσ επικοινωνίεσ. 

• Για να διαχειριςτοφμε τισ κακθμερινζσ επιχειρθματικζσ μασ ανάγκεσ όςον αναφορά ςτθ 
ςυμμετοχι ςασ ςτουσ διαγωνιςμοφσ, τισ κλθρϊςεισ ι τισ διαφθμιςτικζσ μασ ενζργειεσ ι τα 
αιτιματά ςασ. 

• Για να εξακριβϊςουμε τθν ταυτότθτα των ατόμων που επικοινωνοφν μαηί μασ 
τθλεφωνικά, με θλεκτρονικά μζςα ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο. 

• Για ςκοποφσ εςωτερικισ κατάρτιςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

• Για να κατανοιςουμε και να αξιολογιςουμε τα ςυμφζροντα, τισ επικυμίεσ και τισ 
μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ των καταναλωτϊν, να βελτιϊςουμε τον ιςτότοπό μασ, τα 
τρζχοντα προϊόντα και υπθρεςίεσ μασ και / ι να αναπτφξουμε νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ. 

• Για να παρζχουμε ςε εςάσ εξατομικευμζνα προϊόντα, επικοινωνίεσ και ςτοχοποιθμζνθ 
(άμεςθ ι ζμμεςθ) διαφιμιςθ κακϊσ και ςυςτάςεισ προϊόντων. 
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Όταν ςυλλζγουμε και χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα για τουσ ςκοποφσ που 
αναφζρονται παραπάνω ι για άλλουσ ςκοποφσ, κα ςασ ενθμερϊςουμε πριν ι κατά τθ 
ςτιγμι τθσ ςυλλογισ. 

Όπου ενδείκνυται, κα ηθτιςουμε τθ ςυγκατάκεςι ςασ για τθν επεξεργαςία των 
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. Σε περίπτωςθ που ζχετε δϊςει τθ ςυγκατάκεςι ςασ για τισ 
ενζργειεσ επεξεργαςίασ, ζχετε το δικαίωμα να αποςφρετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ ανά πάςα 
ςτιγμι. 

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ζχουμε ζννομο ςυμφζρον για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν 
ςασ δεδομζνων. Ζννομο ςυμφζρον μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, όταν εγγραφείτε 
ωσ μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα μασ, οπότε χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα που 
ςυλλζγονται για τθ διεξαγωγι αναλφςεων δεδομζνων για τθ βελτίωςθ των προϊόντων ι 
των υπθρεςιϊν μασ. Η επεξεργαςία προςωπικϊν ςασ δεδομζνων ζνεκα εννόμου 
ςυμφζροντόσ μασ κα χρθςιμοποιθκεί μόνο όταν είναι απαραίτθτο να επιτευχκεί το ζννομο 
αυτό ςυμφζρον, όπωσ για παράδειγμα προκειμζνου να βοθκιςει ςτθν εκτζλεςθ μιασ 
ςφμβαςθσ ι για να βελτιςτοποιιςει μια υπθρεςία και δεν υπεριςχφει των δικαιωμάτων ςασ 
ωσ φυςικοφ προςϊπου. Το ανωτζρω ζννομο ςυμφζρον κα ςτθρίηεται μόνο ςε περιπτϊςεισ 
όπου δεν υπάρχει λιγότερο επιβλαβισ τρόποσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ 
δεδομζνων. Μποροφμε να ςασ διαβεβαιϊςουμε ότι ςτθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται 
ζννομο ςυμφζρον ωσ βάςθ για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, κα 
τθροφμε τα ςτοιχεία αυτά και ζχετε το δικαίωμα να αναηθτιςετε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ. 

 

Προφίλ 

Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ χρθςιμοποιεί τα προςωπικά ςασ δεδομζνα για να 
δθμιουργιςουμε προφίλ. Δθμιουργοφμε προφίλ αναλφοντασ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τθν πλοιγθςι ςασ, τον τρόπο αναηιτθςθσ και αγορϊν ςασ και τισ αλλθλεπιδράςεισ ςασ με 
τθν εταιρεία μασ, δθμιουργϊντασ κατθγορίεσ, δθλαδι ομάδεσ που ζχουν οριςμζνα κοινά 
χαρακτθριςτικά, και τοποκετϊντασ τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε μια ι περιςςότερεσ 
κατθγορίεσ. Αυτζσ οι κατθγορίεσ χρθςιμοποιοφνται από τθν Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ 
για τθν εξατομίκευςθ τθσ ιςτοςελίδασ και των επικοινωνιϊν μασ προσ εςάσ (όπωσ θ 
παρουςίαςθ ςχετικοφ περιεχομζνου ςε εςάσ όταν επιςκζπτεςτε τον ιςτότοπό μασ ι ςε ζνα 
ενθμερωτικό δελτίο μασ προσ εςάσ) και να εμφανίηονται ςχετικζσ προςφορζσ και 
διαφθμίςεισ τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςτον ιςτότοπό μασ και μζςω δικτυακϊν 
τόπων τρίτων. Οι ωσ άνω κατθγορίεσ μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για 
διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ τρίτου ςτον ιςτότοπο τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ. 

Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ δθμιουργεί προφίλ με τα δεδομζνα ςασ, όπου ζχετε 
παράςχει τθ ςυγκατάκεςι ςασ για να το πράξουμε αυτό. Για παράδειγμα, με τθν αποδοχι 
τθσ ρφκμιςθσ των cookies ςτο πρόγραμμα περιιγθςισ ςασ ςτο διαδίκτυο ι τθν εγγραφι ςε 
ενθμερωτικά δελτία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (newsletters). 

Μπορείτε να αποςφρετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ για να εμποδίςετε τθν περαιτζρω χριςθ των 
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων με αυτόν τον τρόπο ανά πάςα ςτιγμι αλλάηοντασ τισ 
ρυκμίςεισ του προγράμματοσ περιιγθςισ ςασ, δείτε τθν ενότθτα τθσ ειδοποίθςθσ Cookies ι 
καταργϊντασ τθν εγγραφι ςασ για τθ χριςθ τθσ διεφκυνςισ ςασ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου, εάν ζχετε ςυνδεκεί ςτον ιςτότοπό μασ ι ζχετε εγγραφεί ςε τυχόν 
ενθμερωτικά δελτία μάρκετινγκ (newsletters). 

Για παράδειγμα: 

• Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςυλλζγει δεδομζνα, με τθ ςυγκατάκεςι ςασ, από: 

o Τον ιςτότοπό μασ, ςχετικά με το τι βλζπετε και τον τρόπο με τον οποίο 
αλλθλεπιδράτε με το περιεχόμενό μασ. 
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o Τθ ψθφιακι διαφιμιςι μασ που ςασ παρζχουμε ςε κοινωνικζσ πλατφόρμεσ 
και ιςτότοπουσ άλλων εκδοτϊν και 

o Ζντυπα που ςυμπλθρϊνετε διαδικτυακά και μασ αποςτζλλετε πλθροφορίεσ για 
τα ενδιαφζροντά ςασ. 

• Παρακολουκοφμε επίςθσ τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που αγοράηετε όταν επιλζγετε 
μία από τισ προβαλλόμενεσ αγγελίεσ μασ και ακολοφκωσ αγοράηετε κάποιο από προϊόν 
μασ. 

• Αν ζχετε ηθτιςει να λαμβάνετε μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι SMS από εμάσ, 
παρακολουκοφμε αν ανοίγετε, διαβάηετε ι περιθγείςτε ςτο περιεχόμενο για να δείτε τι ςασ 
ενδιαφζρει, ϊςτε να μπορζςουμε να ςασ προςφζρουμε περιςςότερο περιεχόμενο, το 
οποίο πιςτεφουμε ότι είναι πιο πικανό να απολαφςετε. 

• Χρθςιμοποιοφμε αυτά τα δεδομζνα για να κατθγοριοποιιςουμε όςα ςασ αρζςουν ι δεν 
ςασ αρζςουν. Για παράδειγμα, μποροφμε να προςαρμόςουμε το περιεχόμενο του 
ιςτοτόπου μασ όταν επιςκζπτεςτε τα προϊόντα που πιςτεφουμε ότι κα ςασ ενδιαφζρουν 
περιςςότερο. 

• Με βάςθ τισ πλθροφορίεσ προφίλ, μποροφμε επίςθσ να ςασ προςφζρουμε διαφιμιςθ 
που νομίηουμε ότι κα ςασ αρζςει και κζλετε να δείτε, κακϊσ βλζπετε περιεχόμενο από 
εμάσ ι από το δίκτυο εκδοτϊν μασ, το οποίο διαφθμίηουμε. Μερικζσ φορζσ, με τθ 
ςυγκατάκεςι ςασ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν τρζχουςα τοποκεςία ςασ για να 
ςασ προςφζρουμε διαφιμιςθ που ςχετίηεται με προωκιςεισ ι ςυμβάντα που ςυμβαίνουν 
πλθςίον και πιςτεφουμε ότι μπορεί να ςασ ενδιαφζρει. 

• Μποροφμε επίςθσ να χρθςιμοποιιςουμε τισ πλθροφορίεσ που ζχετε παράςχει ςε 
επιλεγμζνουσ τρίτουσ και ζχετε δϊςετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ για κοινι χριςθ, όπωσ θ 
θλικία, το φφλο, ο τρόποσ ηωισ και τα ευρφτερα ενδιαφζροντά ςασ, προκειμζνου να 
εντοπίςουμε άτομα που νομίηουμε ότι ζχουν παρόμοια ενδιαφζροντα με εςάσ και 
πιςτεφουμε ότι κα ςασ ενδιζφερε παρόμοια διαφιμιςθ. 

 

Αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων 

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ επεξεργάηεται τα προςωπικά 
ςασ δεδομζνα με αυτοματοποιθμζνα μζςα. Αυτόματθ απόφαςθ είναι μια απόφαςθ που 
γίνεται μόνο με αυτόματα μζςα, όπου κανζνασ άνκρωποσ δεν ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία 
λιψθσ αποφάςεων που ςχετίηεται με τα προςωπικά ςασ δεδομζνα. 

 

Δεν κα λάβουμε αποφάςεισ βαςιςμζνεσ αποκλειςτικά ςε αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ 
λιψθσ αποφάςεων που ζχουν ςθμαντικό αντίκτυπο ςε εςάσ. Στθν περίπτωςθ που το 
κάνουμε αυτό, κα ςασ ειδοποιοφμε και κα ςασ παρζχουμε ςαφείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με 
τθν απόφαςι μασ να βαςιςτοφμε ςτθν αυτοματοποιθμζνθ επεξεργαςία για να λάβουμε τθν 
απόφαςι μασ και το ζννομο ςυμφζρον για να το πράξουμε. Για παράδειγμα, θ Jalp – Αφοι 
Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ επεξεργάηεται τα προςωπικά ςασ δεδομζνα με αυτοματοποιθμζνα 
μζςα μόνο εάν είναι απαραίτθτο για τθν ςφναψθ ι τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ μαηί ςασ ι 
όταν ζχετε δϊςει ρθτι ςυγκατάκεςθ. 

Ζχετε το δικαίωμα να μθν υποβάλλεςκε ςε μια απόφαςθ που βαςίηεται αποκλειςτικά ςε 
αυτοματοποιθμζνθ επεξεργαςία και θ οποία παράγει νομικά ι άλλα ςθμαντικά 
αποτελζςματα ςε εςάσ. Συγκεκριμζνα, ζχετε το δικαίωμα: 

• να αποκτιςετε ανκρϊπινθ παρζμβαςθ 

• να εκφράςετε τθν άποψι ςασ 
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• να λάβετε εξιγθςθ για τθν απόφαςθ που επιτεφχκθκε μετά από τθν αυτοματοποιθμζνθ 
αξιολόγθςθ 

• να αμφιςβθτιςετε μια τζτοια απόφαςθ. 

 

Με ποιον κα μοιραςτοφν τα προςωπικά ςασ δεδομζνα; 

Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ κοινοποιεί τα προςωπικά ςασ δεδομζνα εςωτερικά και ςε 
επιλεγμζνουσ τρίτουσ. Για παράδειγμα, μοιραηόμαςτε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα με 
τρίτουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν, άλλουσ τρίτουσ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ 
επιχειριςεων ι νομικισ αποκάλυψθσ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

• Τρίτοι - πάροχοι υπθρεςιϊν. Προκειμζνου να πραγματοποιιςουμε τα αιτιματά ςασ, να 
απαντιςουμε ςτισ ερωτιςεισ ςασ, να ολοκλθρϊςουμε τισ παραγγελίεσ ςασ, να 
απονείμουμε κουπόνια, να ςασ παρζχουμε δείγματα, να ςασ δϊςουμε τθ δυνατότθτα να 
ςυμμετάςχετε ςε κλθρϊςεισ ι να προβείτε ςε διάφορεσ άλλεσ ενζργειεσ, υπθρεςίεσ και 
υλικά διακζςιμα ςε εςάσ μζςω του ιςτοτόπου μασ. Κοινοποιοφμε τα προςωπικά ςασ 
δεδομζνα ςε τρίτουσ παρόχουσ υπθρεςιϊν που εκτελοφν κακικοντα εκ μζρουσ μασ, όπωσ 
εταιρείεσ που: φιλοξενοφν ι λειτουργοφν τθν ιςτοςελίδα τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου 
ΙΚΕ, διεκπεραιϊνουν πλθρωμζσ, αναλφουν δεδομζνα, παρζχουν εξυπθρζτθςθ πελατϊν, 
ταχυδρομικζσ υπθρεςίεσ ι υπθρεςίεσ παράδοςθσ και χορθγοφσ ι άλλουσ τρίτουσ που 
ςυμμετζχουν ι διαχειρίηονται τισ προωκθτικζσ μασ ενζργειεσ. Οι ανωτζρω ζχουν πρόςβαςθ 
ςε προςωπικά δεδομζνα που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, αλλά δεν 
μποροφν να τα χρθςιμοποιιςουν για άλλουσ ςκοποφσ. Επιπλζον, οφείλουν να 
επεξεργάηονται αυτά τα προςωπικά δεδομζνα ςφμφωνα με τθν παροφςα ειδοποίθςθ 
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων και όπωσ επιτρζπεται από τθν ιςχφουςα ελλθνικι και 
ευρωπαϊκι νομοκεςία περί προςταςίασ δεδομζνων. 

• Άλλοι τρίτοι. Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα κα χρθςιμοποιθκοφν επίςθσ από εμάσ ι από 
κοινοφ με τουσ χορθγοφσ μασ, τουσ διαφθμιςτζσ μασ, τα δίκτυα διαφιμιςθσ, τουσ 
διαφθμιςτικοφσ μασ διακομιςτζσ, τα δίκτυα κοινωνικισ δικτφωςθσ και τισ εταιρείεσ 
αναλφςεων ι άλλουσ τρίτουσ, ςε ςχζςθ με το μάρκετινγκ, τθν προϊκθςθ, τον εμπλουτιςμό 
δεδομζνων και άλλεσ προςφορζσ, κακϊσ και πλθροφορίεσ για τα προϊόντα. 

• Μεταβιβάςεισ επιχειριςεων. Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα κα χρθςιμοποιθκοφν από 
εμάσ ι από κοινοφ με τουσ κοινοφσ υπευκφνουσ επεξεργαςίασ δεδομζνων για εςωτερικοφσ 
λόγουσ, κυρίωσ για επιχειρθματικοφσ και επιχειρθςιακοφσ ςκοποφσ. Κακϊσ ςυνεχίηουμε να 
αναπτφςςουμε τθν επιχείρθςι μασ, μποροφμε να πουλιςουμε ι να αγοράςουμε 
περιουςιακά ςτοιχεία, κυγατρικζσ ι επιχειρθματικζσ μονάδεσ. Σε αυτζσ τισ ςυναλλαγζσ, τα 
προςωπικά ςασ δεδομζνα είναι γενικά ζνα από τα μεταβιβαςκζντα περιουςιακά ςτοιχεία 
τθσ επιχείρθςθσ, αλλά εξακολουκοφν να υπόκεινται ςτισ υποςχζςεισ που ζχουν υποβλθκεί 
ςε οποιαδιποτε προχπάρχουςα ειδοποίθςθ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων 
(εκτόσ εάν βεβαίωσ ςυμφωνείτε διαφορετικά). Αν κάποια άλλθ οντότθτα αποκτιςει εμάσ, 
τθν επιχείρθςι μασ ι ουςιαςτικά το ςφνολο ι μζροσ των περιουςιακϊν μασ ςτοιχείων ι 
περιουςιακά ςτοιχεία που ςχετίηονται με τον ιςτότοπο τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ, 
τα προςωπικά ςασ δεδομζνα κα γνωςτοποιθκοφν ςτον εν λόγω φορζα ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ δζουςασ επιμζλειασ και κα μεταφερκοφν ςτθν εν λόγω οντότθτα ωσ ζνα από 
τα μεταβιβαηόμενα περιουςιακά ςτοιχεία. Επίςθσ, αν οποιαδιποτε διαδικαςία πτϊχευςθσ 
ι αναδιοργάνωςθσ προκλθκεί από ι εναντίον μασ, όλα τα προςωπικά δεδομζνα κα 
κεωρθκοφν ωσ ςτοιχείο του ενεργθτικοφ μασ και ωσ εκ τοφτου είναι πικανό να πωλθκοφν ι 
μεταφερκοφν ςε τρίτουσ. 

• Νομικι αποκάλυψθ. Μποροφμε να μεταφζρουμε και να αποκαλφψουμε τα προςωπικά 
ςασ δεδομζνα ςε τρίτουσ: 

o Προκειμζνου να ςυμμορφωκοφμε με νομικι υποχρζωςθ. 
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o Όταν πιςτεφουμε με καλι πίςτθ ότι απαιτείται από το εφαρμοςτζο δίκαιο. 

o Κατόπιν αιτιματοσ των εποπτικϊν ι κυβερνθτικϊν αρχϊν που διεξάγουν 
ζρευνα. 

o Για τθν επαλικευςθ ι τθν επιβολι των "Όρων Χριςθσ" ι άλλων εφαρμοςτζων 
πολιτικϊν. 

o Προκειμζνου να ανιχνεφςουμε και να προςτατευκοφμε από απάτθ, ι 
οποιαδιποτε τεχνικι ευπάκεια ι ευπάκεια αςφάλειασ. 

o Προκειμζνου να ανταποκρικοφμε ςε κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

o Προκειμζνου να προςτατεφςουμε τα δικαιϊματα, τθν ιδιοκτθςία, τθν αςφάλεια 
τρίτων, των επιςκεπτϊν ςτον ιςτότοπο τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ι του 
κοινοφ. 

 

Διεκνείσ διαβιβάςεισ δεδομζνων 

Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ δεν κοινοποιεί προςωπικά ςασ δεδομζνα, παρά μόνο 
εςωτερικά ι με τρίτουσ για τουσ ςκοποφσ που περιγράφονται ςτθν παροφςα ειδοποίθςθ 
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ κα αποςτζλλει μόνο τα προςωπικά δεδομζνα που 
ςυλλζγονται ςτον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (ΕΟΧ) ςε ξζνεσ χϊρεσ ςε περιπτϊςεισ όπωσ: 

• Προκειμζνου να ακολουκιςει τισ οδθγίεσ ςασ. 

• Προκειμζνου να ςυμμορφωκεί με ζνα νόμιμο κακικον 

• Προκειμζνου να ςυνεργαςκεί με τουσ πράκτορεσ και τουσ ςυμβοφλουσ μασ, που 
χρθςιμοποιοφμε για να διευκολφνουμε τθν επιχείρθςθ και τισ υπθρεςίεσ μασ. 

Αν διαβιβάςουμε δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα εκτόσ του ΕΟΧ, θ Jalp – Αφοι Γ. 
Παπαϊωάννου ΙΚΕ κα διαςφαλίςει ότι αυτά να προςτατεφονται με τον ίδιο τρόπο, όπωσ και 
εντόσ του ΕΟΧ. Θα χρθςιμοποιιςουμε μία από τισ ακόλουκεσ διαςφαλίςεισ: 

• Διαβίβαςθ ςε χϊρα εκτόσ του ΕΟΧ, τθσ οποίασ θ νομοκεςία περί προςταςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων διαςφαλίηει ζνα επαρκζσ επίπεδο προςταςίασ των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ ςτον ΕΟΧ. 

• Σφναψθ ςυμβάςεωσ με τον τρίτο που εδρεφει εκτόσ ΕΟΧ, ϊςτε να δεςμεφεται 
ότι κα προςτατεφει τα προςωπικά δεδομζνα με τα ίδια πρότυπα με τον ΕΟΧ 

• Διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςε οργανιςμοφσ που αποτελοφν 
μζροσ ςυγκεκριμζνων ςυμφωνιϊν ςχετικά με τισ διαςυνοριακζσ διαβιβάςεισ 
δεδομζνων με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (π.χ. Privacy Shield, ζνα πλαίςιο που ορίηει 
πρότυπα προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων για δεδομζνα που αποςτζλλονται 
μεταξφ των Ηνωμζνων Πολιτειϊν και των ευρωπαϊκϊν χωρϊν). 

 

Πϊσ προςτατεφουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα; 

Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ παίρνει πολφ ςοβαρά τθν αςφάλεια των προςωπικϊν ςασ 
δεδομζνων. Καταβάλλουμε κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν προςταςία των προςωπικϊν 
ςασ δεδομζνων από κακι χριςθ, παρεμβολζσ, απϊλεια, μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ, 
τροποποίθςθ ι αποκάλυψθ. 

Τα μζτρα μασ περιλαμβάνουν τθν εφαρμογι κατάλλθλων ελζγχων πρόςβαςθσ, τθν 
επζνδυςθ ςτισ πιο πρόςφατεσ δυνατότθτεσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν για τθν προςταςία 
των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ που προςφζρουμε και τθν εξαςφάλιςθ κρυπτογράφθςθσ 
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(και ενδεχομζνωσ μελλοντικισ ψευδωνυμοποίθςθσ και ανωνυμοποίθςθσ) προςωπικϊν 
δεδομζνων όποτε είναι δυνατόν. 

Η πρόςβαςθ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα επιτρζπεται μόνο ςτουσ υπαλλιλουσ και τουσ 
αντιπροςϊπουσ μασ ςε βάςθ αναγκαίασ γνϊςθσ και υπόκειται ςε αυςτθρζσ ςυμβατικζσ 
υποχρεϊςεισ εμπιςτευτικότθτασ όταν υποβάλλονται ςε επεξεργαςία από τρίτουσ. 

 

Πόςο καιρό διατθροφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα; 

Θα διατθριςουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα όςο το χρειαηόμαςτε για το ςκοπό για τον 
οποίο υποβάλλονται ςε επεξεργαςία. 

Για παράδειγμα, όταν προβείτε ςε θλεκτρονικι αγορά των προϊόντων ι υπθρεςιϊν μασ, κα 
διατθριςουμε τα δεδομζνα που ςχετίηονται με τθν αγορά ςασ, ζτςι ϊςτε να μπορζςουμε 
να εκτελζςουμε τθν ςυγκεκριμζνθ πϊλθςθ και ακολοφκωσ κα διατθριςουμε τα προςωπικά 
ςασ δεδομζνα για μια περίοδο που μασ επιτρζπει να χειριςτοφμε ι να απαντιςουμε ςε 
τυχόν παράπονα, ερωτιματα ι ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν εν λόγω αγορά. 

Τα δεδομζνα ςασ μποροφν επίςθσ να διατθρθκοφν για να μπορζςουμε να ςυνεχίςουμε να 
βελτιϊνουμε τθν εμπειρία ςασ μαηί μασ και να διαςφαλίςουμε ότι λαμβάνετε 
οποιεςδιποτε παροχζσ ανταποδοτικότθτασ που προορίηονται για εςάσ. 

Διατθροφμε τα αναγνωρίςιμα δεδομζνα που ςυλλζγουμε κατευκείαν για ςκοποφσ 
ςτοχευμζνθσ διαφιμιςθσ για όςο το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάςτθμα και ςτθ ςυνζχεια 
εφαρμόηουμε μζτρα για να τα διαγράψουμε οριςτικά. 

Θα εξετάςουμε ενεργά τα προςωπικά δεδομζνα που διατθροφμε και κα τα διαγράψουμε 
με αςφάλεια ι, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, κα τα ανωνυμοποιιςουμε, όταν δεν υπάρχει 
πλζον νομικι, επιχειρθματικι ι καταναλωτικι ανάγκθ να διατθρθκοφν. 

 

Ποια είναι τα δικαιϊματά ςασ; 

Όταν επεξεργαηόμαςτε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, ζχετε οριςμζνα δικαιϊματα ςχετικά 
με τθν επεξεργαςία αυτϊν, που μπορείτε να τα αςκιςετε οποτεδιποτε, αποςτζλλοντασ 
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@jalp.gr  

 Το δικαίωμα ενθμζρωςθσ. Ζχετε το δικαίωμα να ςασ παρζχονται ςαφείσ, διαφανείσ 
και εφκολα κατανοθτζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πϊσ χρθςιμοποιοφμε τα 
προςωπικά ςασ δεδομζνα, τα δικαιϊματά ςασ και τον τρόπο άςκθςθσ αυτϊν. Για 
τον λόγο αυτό ςασ παρζχουμε τισ πλθροφορίεσ ςτθν παροφςα ειδοποίθςθ 
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

• Το δικαίωμα πρόςβαςθσ και διόρκωςθσ. Ζχετε το δικαίωμα να ζχετε πρόςβαςθ, να 
διορκϊνετε ι να ενθμερϊνετε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ανά πάςα ςτιγμι. 
Κατανοοφμε τθ ςθμαςία αυτοφ του ηθτιματοσ και εάν κζλετε να αςκιςετε τα 
δικαιϊματά ςασ, επικοινωνιςτε μαηί μασ, ωσ ανωτζρω αναφζρετε. 

• Το δικαίωμα μεταφοράσ (φορθτότθτασ) δεδομζνων. Τα προςωπικά δεδομζνα που 
μασ ζχετε παράςχει είναι φορθτά. Αυτό ςθμαίνει ότι μποροφν να μετακινθκοφν, να 
αντιγραφοφν ι να μεταδοκοφν θλεκτρονικά υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ. 

• Το δικαίωμα διαγραφισ (δικαίωμα ςτθ λικθ). Ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε να 
διαγράψουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα. Εάν επικυμείτε να διαγράψετε τα 
προςωπικά δεδομζνα που διατθροφμε για ςασ, ενθμερϊςτε μασ και κα λάβουμε 
εφλογα μζτρα για να απαντιςουμε ςτο αίτθμά ςασ, ςφμφωνα με τισ νομικζσ 
απαιτιςεισ. Εάν τα προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγουμε δεν είναι πλζον 
απαραίτθτα για οποιονδιποτε ςκοπό και δεν απαιτείται από το νόμο να τα 

mailto:info@jalp.gr
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διατθριςουμε, κα κάνουμε ό,τι μποροφμε για να διαγράψουμε, να καταςτρζψουμε ι 
να τα αναιρζςουμε οριςτικά. 

• Το δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ζχετε το 
δικαίωμα να περιορίςετε τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. 

• Το δικαίωμα εναντίωςθσ. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ζχετε το δικαίωμα να 
αντιταχκείτε ςε οριςμζνα είδθ επεξεργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
επεξεργαςίασ για τθ δθμιουργία προφίλ και τθν απευκείασ εμπορικι προϊκθςθ 
(δθλ. να λαμβάνετε μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου από εμάσ με τα οποία ςασ 
ειδοποιοφμε ι να επικοινωνείτε με ποικίλεσ πικανζσ ευκαιρίεσ). 

• Το δικαίωμα υποβολισ καταγγελίασ ςε εποπτικι αρχι. Ζχετε το δικαίωμα να 
κατακζςετε καταγγελία απευκείασ ςε οποιαδιποτε τοπικι Εποπτικι Αρχι, ιτοι ςτθν 
Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, ςχετικά με το πϊσ 
επεξεργαηόμαςτε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα. 

• Το δικαίωμα ανάκλθςθσ ςυγκατάκεςθσ. Εάν ζχετε δϊςει τθ ςυγκατάκεςι ςασ ςε 
οποιαδιποτε εκ μζρουσ μασ επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων (δθλαδι 
θ εκ μζρουσ μασ επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων βαςίηεται ωσ νομικι 
βάςθ ςτθ ςυναίνεςι ςασ), ζχετε το δικαίωμα να αποςφρετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ ανά 
πάςα ςτιγμι, επικοινωνϊντασ μαηί μασ με τα ςτοιχεία που παρζχονται παρακάτω. Σε 
περίπτωςθ που επιλζξετε να πράξετε τα ανωτζρω δεν κίγεται θ νομιμότθτα τθσ 
επεξεργαςίασ που βαςίςτθκε ςτθ ςυγκατάκεςι ςασ προσ τθσ ανακλιςεωσ αυτισ. 

• Δικαιϊματα που ςχετίηονται με τθν αυτοματοποιθμζνθ λιψθ αποφάςεων. Ζχετε 
το δικαίωμα να μθν υποβάλεςκε ςε απόφαςθ που λαμβάνεται αποκλειςτικά βάςει 
αυτοματοποιθμζνθσ επεξεργαςίασ και θ οποία παράγει νομικά ι άλλα ςθμαντικά 
αποτελζςματα ςε εςάσ. Συγκεκριμζνα, ζχετε το δικαίωμα: 

o Να αιτθκείτε να αποκτιςετε ανκρϊπινθ παρζμβαςθ. 

o Να εκφράςετε τθν άποψι ςασ. 

o Να λάβετε εξιγθςθ για τθν απόφαςθ που επιτεφχκθκε μετά από τθν ωσ άνω 
αξιολόγθςθ. 

o Να αμφιςβθτιςετε μια τζτοια απόφαςθ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τα δικαιϊματά ςασ μπορείτε να 
βρείτε ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα. 

 

Πϊσ επικοινωνείτε με τθν Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ; 

Το γενικό ςθμείο επαφισ για εςάσ για τυχόν ερωτιματα προςταςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων που μπορεί να ζχετε είναι θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@jalp.gr 

 

Εάν ζχετε οποιεςδιποτε ερωτιςεισ ι ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν ειδοποίθςθ περί 
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ι αν κζλετε να 
υποβάλετε παράπονο ςχετικά με ενδεχόμενθ παραβίαςθ των τοπικϊν νόμων περί 
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, παρακαλοφμε όπωσ ςτείλετε μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@jalp.gr 

Όταν λαμβάνουμε μια ερϊτθςθ ι ζνα αίτθμα ςχετικά με τθν προςταςία των προςωπικϊν 
δεδομζνων, ζχουμε ειδικι ομάδα που ταξινομεί τα αιτιματα και επιδιϊκει να 
αντιμετωπίςει τθν ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ ι το αίτθμα που επιδιϊκετε να εγείρετε. Όταν το 
αίτθμά ςασ μπορεί να είναι πιο ουςιαςτικισ φφςθσ, ενδζχεται να ηθτθκοφν περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ από εςάσ. Όλα τα βάςιμα αιτιματα λαμβάνουν απάντθςθ. Εάν δεν είςτε 

mailto:info@jalp.gr
mailto:info@jalp.gr
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ικανοποιθμζνοι με τθν απάντθςθ που λάβατε, μπορείτε να παραπζμψετε το παράπονό ςασ 
ςτθν αρμόδια Εποπτικι Αρχι, ιτοι ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ 
Χαρακτιρα. Εάν μασ ρωτιςετε, κα προςπακιςουμε να ςασ παράςχουμε πλθροφορίεσ 
ςχετικά με τισ ανωτζρω υποκζςεισ παραπόνων που ενδζχεται να ιςχφουν για τθν 
περίπτωςι ςασ. 

 

Πρόςκετοι όροι ι ειδοποιιςεισ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων 

Εκτόσ από τθν παροφςα ειδοποίθςθ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, ενδζχεται 
να υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ καμπάνιεσ ι προςφορζσ, οι οποίεσ κα διζπονται από 
πρόςκετουσ όρουσ ι ειδοποιιςεισ περί απορριτου. Σασ ενκαρρφνουμε να διαβάςετε 
αυτοφσ τουσ πρόςκετουσ όρουσ ι προειδοποιιςεισ πριν ςυμμετάςχετε ςε τζτοιεσ 
καμπάνιεσ ι προωκθτικζσ ενζργειεσ, κακϊσ κα ςασ ηθτθκεί να ςυμμορφωκείτε με αυτζσ 
εάν επιλζξετε να ςυμμετζχετε. Όλοι οι πρόςκετοι όροι ι ειδοποιιςεισ ςχετικά με το 
απόρρθτο κα ςασ δοκοφν ςε εμφανζσ ςθμείο. 
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Ειδοποίθςθ cookies 
 

Στθν Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςεβόμαςτε τισ ανθςυχίεσ ςασ για τθν προςταςία τθσ 
ιδιωτικισ ηωισ και εκτιμοφμε τθ ςχζςθ που ζχουμε μαηί ςασ. 

Όπωσ πολλζσ εταιρείεσ, χρθςιμοποιοφμε τεχνολογία ςτον ιςτότοπό μασ για τθ ςυλλογι 
πλθροφοριϊν που μασ βοθκοφν να βελτιϊςουμε τθν εμπειρία ςασ, τα προϊόντα και τισ 
υπθρεςίεσ μασ. Τα cookies που χρθςιμοποιοφμε ςτθν Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ 
επιτρζπουν ςτθν ιςτοςελίδα μασ να λειτουργεί και να μασ βοθκοφν να κατανοιςουμε ποιεσ 
πλθροφορίεσ και ποια διαφιμιςθ είναι πιο χριςιμεσ για τουσ επιςκζπτεσ. 

Παρακαλοφμε αφιερϊςτε λίγο χρόνο για να εξοικειωκείτε με τισ πρακτικζσ των cookies που 
ακολουκοφμε και ενθμερϊςτε μασ ότι ζχετε κάποιεσ απορίεσ ςτζλνοντασ μινυμα 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: info@jalp.gr 

Προςπακιςαμε να διατθριςουμε αυτιν τθν ειδοποίθςθ όςο το δυνατόν πιο απλι, αλλά αν 
δεν είςτε εξοικειωμζνοι με όρουσ όπωσ cookies, διευκφνςεισ IP και προγράμματα 
περιιγθςθσ, τότε διαβάςτε ςχετικά με αυτοφσ τουσ βαςικοφσ όρουσ. 

 

Ποιόσ ςυλλζγει; 

Τα προςωπικά δεδομζνα που παρζχονται ι ςυλλζγονται αυτόματα, ελζγχονται από τθ Jalp 
– Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ, και από οποιαδιποτε εταιρεία ανικει ι / και ελζγχεται άμεςα 
ι ζμμεςα από τθν Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ και τισ ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ τθσ, με τισ 
οποίεσ αλλθλεπιδράτε ι ζχετε μια ςχζςθ (Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ Δεδομζνων). 

Χρθςιμοποιϊντασ τουσ ιςτοτόπουσ μασ, ςυναινείτε ςτθ χριςθ των cookies ςφμφωνα με τθν 
παροφςα ειδοποίθςθ cookies και τθν ειδοποίθςθ περί προςταςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων. 

Η παροφςα ειδοποίθςθ cookies ιςχφει για τον ιςτότοπο, εφαρμογζσ, επϊνυμεσ ςελίδεσ ςε 
πλατφόρμεσ τρίτων (όπωσ Facebook ι YouTube) και εφαρμογζσ που ζχουν πρόςβαςθ ι 
χρθςιμοποιοφνται μζςω τζτοιων ιςτότοπων ι πλατφορμϊν τρίτων (ςτο εξισ "ιςτότοποι 
μασ") ι για λογαριαςμό τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ. 

Εάν δεν ςυμφωνείτε με τθ χριςθ των cookies με αυτόν τον τρόπο, κα πρζπει να ορίςετε τισ 
ρυκμίςεισ του προγράμματοσ περιιγθςισ ςασ αναλόγωσ, να απενεργοποιιςετε τα cookies 
που χρθςιμοποιοφμε είτε να μθν χρθςιμοποιείτε κακόλου τον ιςτότοπό μασ. Σε περίπτωςθ 
που απενεργοποιιςετε τα cookies που χρθςιμοποιοφμε, μπορεί να επθρεαςκεί θ 
περιιγθςι ςασ ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 

Η παρακάτω ενότθτα ςυνοψίηει τουσ διάφορουσ τφπουσ cookies που χρθςιμοποιοφμε ςτον 
ιςτότοπό μασ και ςασ ενθμερϊει για τουσ ςκοποφσ χριςθσ αυτϊν, ενϊ ςασ παρζχει τθ 
δυνατότθτα να διαχειριςτείτε τα cookies. 

Η Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςυλλζγει, χρθςιμοποιεί ι αποκαλφπτει αποκλειςτικά τα 
προςωπικά ςασ δεδομζνα, όπου είναι δίκαιο και νόμιμο να το πράξει. 

Για τθν λεπτομερζςτερθ κατανόθςθ του τρόπου με τον οποίο χρθςιμοποιοφμε τα 
προςωπικά δεδομζνα που ςυλλζγονται από τα cookies τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ, 
ανατρζξτε ςτθν ειδοποίθςθ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

mailto:info@jalp.gr
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Τι είναι τα cookies; 

Τα cookies, οι ετικζτεσ pixel και παρόμοιεσ τεχνολογίεσ (ςυλλογικά "cookies") είναι αρχεία 
που περιζχουν μικρζσ ποςότθτεσ πλθροφοριϊν που μεταφορτϊνονται ςε οποιαδιποτε 
ςυςκευι με δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο - όπωσ ο υπολογιςτισ ςασ, το κινθτό ςασ 
τθλζφωνο (smartphone) ι το tablet - όταν επιςκζπτεςτε ζναν ιςτότοπο. Στθ ςυνζχεια, τα 
cookies αποςτζλλονται πίςω ςτον αρχικό ιςτότοπο ςε κάκε επόμενθ επίςκεψθ ι ςε ζναν 
άλλο ιςτότοπο που αναγνωρίηει αυτά τα cookies. Τα cookies πραγματοποιοφν πολλζσ 
διαφορετικζσ και χριςιμεσ εργαςίεσ, όπωσ για παράδειγμα μασ βοθκά να κυμόμαςτε τισ 
προτιμιςεισ ςασ, βελτιϊνοντασ γενικά τθν εμπειρία ςασ ςτο διαδίκτυο και βοθκϊντασ μασ 
να ςασ προςφζρουμε το καλφτερο προϊόν και υπθρεςίεσ. 

Υπάρχουν πολλοί τφποι cookies. Όλοι δουλεφουν με τον ίδιο τρόπο, αλλά ζχουν μικρζσ 
διαφορζσ. Για μια λεπτομερι λίςτα των cookies που χρθςιμοποιοφνται ςτουσ ιςτοτόπουσ 
μασ, ανατρζξτε ςτθν παρακάτω ενότθτα. 

 

Για ποιο ςκοπό χρθςιμοποιοφμε cookies; 

Χρθςιμοποιοφμε cookies για να κάνουμε ςτον δικτυακό τόπο τθσ Jalp – Αφοι Γ. 
Παπαϊωάννου ΙΚΕ ευκολότερο ςτθ χριςθ, να προςφζρουμε μια εξατομικευμζνθ εμπειρία 
ςτθν ιςτοςελίδα μασ και να προςαρμόςουμε καλφτερα τα προϊόντα, τισ υπθρεςίεσ και τον 
ιςτότοπό μασ ςτα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ ςασ. Τα cookies χρθςιμοποιοφνται για να 
επιταχφνουν τισ μελλοντικζσ ςασ δραςτθριότθτεσ και τθν εμπειρία ςασ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ. 

Τα cookies ςτα οποία ςυγκατατίκεςτε, χρθςιμοποιοφνται επίςθσ για τθ ςυλλογι των 
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, τα οποία ςτθ ςυνζχεια αναγνωρίηονται και 
κατθγοριοποιοφνται, ϊςτε να μποροφμε να προςφζρουμε ςτοχοκετθμζνθ διαφιμιςθ 
προςαρμοςμζνθ ςτα ενδιαφζροντά ςασ και να περιορίηουμε τον αρικμό των επαναλιψεων 
προβολισ μιασ διαφιμιςθσ. Για λεπτομερζςτερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν χριςθ των 
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων για τθ δθμιουργία προφίλ εκ μζρουσ τθσ Jalp – Αφοι Γ. 
Παπαϊωάννου ΙΚΕ, ανατρζξτε ςτθν ειδοποίθςθ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Επίςθσ, ειςάγουμε cookies ςε μθνφματα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και ενθμερωτικά 
δελτία για να βελτιϊςουμε το περιεχόμενο και τθ διαφιμιςι μασ. 

Τζλοσ, χρθςιμοποιοφμε cookies για τθν κατάρτιςθ ανϊνυμων ςυγκεντρωτικϊν ςτατιςτικϊν 
που μασ επιτρζπουν να κατανοιςουμε τον τρόπο, με τον οποίο οι χριςτεσ χρθςιμοποιοφν 
τουσ ιςτότοποφσ μασ και να μασ βοθκιςουν να βελτιϊςουμε τθ δομι και το περιεχόμενό 
τουσ και επίςθσ να μασ βοθκιςουν να μετριςουμε τθν αποτελεςματικότθτα των 
διαφθμιςτικϊν καμπανιϊν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ. 

Λεπτομερζςτερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ τφπουσ cookies που χρθςιμοποιοφμε και 
για ποιουσ ςκοποφσ, μπορείτε να βρείτε ςτθν παρακάτω ενότθτα. 

 

Πϊσ μπορϊ να ελζγξω ι να διαγράψω τα cookies; 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαχείριςθσ των cookies ςασ: 

• Μπορείτε να αρνθκείτε τθ ςυγκατάκεςι ςασ. 

• Μπορείτε να απενεργοποιιςετε τθν ιςτοςελίδα τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ι τα 
cookies τρίτου μζρουσ χρθςιμοποιϊντασ τισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ περιιγθςθσ 
(δείτε εδϊ). 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
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Ελζγξτε τισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ περιιγθςθσ 

Τα περιςςότερα προγράμματα περιιγθςθσ ςτο διαδίκτυο δθμιουργοφνται αρχικά για τθν 
αυτόματθ αποδοχι των cookies. Εάν δεν κζλετε ο ιςτοτοπόσ μασ να αποκθκεφουν cookies 
ςτθ ςυςκευι ςασ, μπορείτε να αλλάξετε τισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ περιιγθςισ ςασ, 
ζτςι ϊςτε να λαμβάνετε προειδοποίθςθ πριν αποκθκευτοφν οριςμζνα cookies. Μπορείτε 
επίςθσ να προςαρμόςετε τισ ρυκμίςεισ ςασ, ζτςι ϊςτε το πρόγραμμα περιιγθςισ ςασ να 
απορρίπτει τα περιςςότερα cookies μασ ι μόνο οριςμζνα cookies από τρίτουσ. Μπορείτε 
επίςθσ να αποςφρετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ για τα cookies διαγράφοντασ τα cookies που 
ζχουν ιδθ αποκθκευτεί. 

Εάν απενεργοποιιςετε τα cookies που χρθςιμοποιοφμε, αυτό μπορεί να επθρεάςει τθν 
εμπειρία ςασ ενϊ βρίςκεςτε ςτον ιςτότοπο τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ, για 
παράδειγμα ενδζχεται να μθν μπορείτε να επιςκεφκείτε οριςμζνεσ περιοχζσ του ιςτότοπου 
ι ενδζχεται να μθν λάβετε εξατομικευμζνεσ πλθροφορίεσ όταν επιςκζπτεςτε τον ιςτότοπό 
μασ. 

Εάν χρθςιμοποιείτε διαφορετικζσ ςυςκευζσ για να δείτε και να αποκτιςετε πρόςβαςθ ςτον 
ιςτότοπο τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ (π.χ. ςτον υπολογιςτι ςασ, ςτο smartphone, 
ςτο tablet), κα πρζπει να βεβαιωκείτε ότι κάκε πρόγραμμα περιιγθςθσ ςε κάκε ςυςκευι 
ζχει προςαρμοςτεί ϊςτε να ταιριάηει ςτισ προτιμιςεισ cookies. 

Οι διαδικαςίεσ για τθν αλλαγι των ρυκμίςεων και των cookies διαφζρουν ανάλογα με το 
πρόγραμμα περιιγθςισ ςασ. Εάν χρειάηεται, χρθςιμοποιιςτε τθ λειτουργία βοικειασ ςτο 
πρόγραμμα περιιγθςθσ ςασ. 

Για να μάκετε περιςςότερα ςχετικά με τα cookies, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρόπου, με 
τον οποίο μπορείτε να δείτε ποια cookies ζχουν οριςτεί και πϊσ μπορείτε να διαχειριςτείτε 
και να τα διαγράψετε, επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα www.allaboutcookies.org. 

 

Ποια cookies χρθςιμοποιοφμε; 

Τα cookies που χρθςιμοποιοφνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ 
μποροφν γενικά να ταξινομθκοφν ωσ εξισ: 

• Απαραίτθτα cookies. Αυτά τα cookies είναι απαραίτθτα, για να λειτουργιςει ςωςτά θ 
ιςτοςελίδα τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ, ςασ επιτρζπουν να μετακινθκείτε ςτισ 
ιςτοςελίδεσ μασ και να χρθςιμοποιιςετε τα χαρακτθριςτικά μασ. Χωρίσ αυτά τα cookies δεν 
μποροφν να παραςχεκοφν υπθρεςίεσ, όπωσ τα καλάκια αγορϊν. Τα παραδείγματα 
περιλαμβάνουν τθν απομνθμόνευςθ προθγοφμενων ενεργειϊν (π.χ. ειςαγόμενου κειμζνου) 
κατά τθν πλοιγθςθ πίςω ςε μια ςελίδα ςτθν ίδια ςυνεδρία. 

Αυτά τα cookies ςυλλζγουν προςωπικά δεδομζνα / με ταυτοποιοφν; 

Αυτά τα cookies δεν ςασ αναγνωρίηουν ωσ άτομο. Εάν δεν αποδεχτείτε αυτά τα cookies, 
μπορεί να επθρεάςκει θ απόδοςθ του ιςτότοπου μασ ι μζρουσ αυτοφ. 

• Cookies απόδοςθσ. Αυτά τα cookies ςυλλζγουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο χρθςιμοποιείτε του ιςτοτόπου μασ, για παράδειγμα ποιεσ ςελίδεσ επιςκζπτεςτε 
ςυχνότερα, το χρόνο που αφιερϊνετε ςτον ιςτότοπό μασ και τυχόν προβλιματα που 
αντιμετωπίςατε, όπωσ μθνφματα λάκουσ. Αυτά τα cookies χρθςιμοποιοφνται επίςθσ για να 
γνωρίηουν οι ςυνεργάτεσ ςασ εάν ιρκατε ςτον ιςτότοπό μασ από ζναν άλλο ιςτότοπο και 
εάν θ επίςκεψι ςασ είχε ωσ αποτζλεςμα τθ χριςθ ι τθν αγορά ενόσ προϊόντοσ ι μιασ 
υπθρεςίασ από εμάσ, ςυμπεριλαμβανομζνων λεπτομερειϊν ςχετικά με το προϊόν ι τθν 
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υπθρεςία που αγοράςατε. Αυτό μασ βοθκά να βελτιϊςουμε τθν απόδοςθ τθσ ιςτοςελίδασ 
μασ. 

Αυτά τα cookies ςυλλζγουν προςωπικά δεδομζνα / με ταυτοποιοφν; 

Αυτά τα cookies δεν ςασ αναγνωρίηουν ωσ άτομο. Όλεσ οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγουν 
αυτά τα cookies ςυγκεντρϊνονται και επομζνωσ είναι ανϊνυμεσ. Χρθςιμοποιοφνται μόνο 
για τθ βελτίωςθ του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ζνασ ιςτότοποσ. 

• Λειτουργικά cookies. Αυτά τα cookies επιτρζπουν ςτον ιςτότοπό μασ να κυμοφνται τισ 
επιλογζσ που κάνετε (όπωσ το όνομα χριςτθ, θ γλϊςςα ι θ περιοχι ςτθν οποία βρίςκεςτε) 
για να ςασ παρζχουμε μια πιο εξατομικευμζνθ εμπειρία ςτο διαδίκτυο. Αυτά τα cookies 
μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν για να κυμάςτε τισ αλλαγζσ που ζχετε κάνει ςτο 
μζγεκοσ κειμζνου, τισ γραμματοςειρζσ και άλλα μζρθ των ιςτοςελίδων που μπορείτε να 
προςαρμόςετε. Παρομοίωσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να παρακολουκιςουν τα 
προϊόντα ι τα βίντεο που ζχουν προβλθκεί για να αποφευχκεί θ επανάλθψθ και να ςασ 
επιτρζψουν να παίηετε παιχνίδια και να αςχολείςτε με κοινωνικά εργαλεία όπωσ blogs, 
chatrooms και φόρουμ. 

Αυτά τα cookies ςυλλζγουν προςωπικά δεδομζνα / με ταυτοποιοφν; 

Οι πλθροφορίεσ που ςυλλζγουν αυτά τα cookies μποροφν να περιλαμβάνουν προςωπικά 
δεδομζνα που ζχετε αποκαλφψει. Εάν δεν αποδεχτείτε αυτά τα cookies, μπορεί να 
επθρεάςει τθν απόδοςθ και τθ λειτουργικότθτα του ιςτότοπου και μπορεί να περιορίςει 
τθν πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο ςτον ιςτότοπο. 

• Cookies ςτόχευςθσ ι διαφιμιςθσ. Αυτά τα cookies χρθςιμοποιοφνται για τθν παροχι 
περιεχομζνου που είναι πιο ςυναφζσ με εςάσ και τα ενδιαφζροντά ςασ. Χρθςιμοποιοφνται 
επίςθσ για τθν παροχι ςτοχευμζνθσ διαφιμιςθσ ι για τον περιοριςμό του αρικμοφ των 
διαφθμίςεων, κακϊσ και για τθ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαφθμιςτικϊν 
εκςτρατειϊν ςτον δικτυακό τόπο τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ. Θυμοφνται ότι 
επιςκεφκικατε τον ιςτότοπό μασ και οι πλθροφορίεσ αυτζσ μοιράηονται με άλλα μζρθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των διαφθμιηόμενων και των γραφείων μασ. Αυτά τα cookies 
μπορεί επίςθσ να ςυνδζονται με λειτουργίεσ του ιςτότοπου που παρζχονται από τρίτουσ. 

Αυτά τα cookies ςυλλζγουν προςωπικά δεδομζνα / με ταυτοποιοφν; 

Οι περιςςότεροι τφποι αυτϊν των cookies παρακολουκοφν τουσ καταναλωτζσ μζςω του 
αναγνωριςτικοφ ςυςκευισ ι τθσ διεφκυνςθσ IP, επομζνωσ μποροφν να ςυλλζγουν 
προςωπικά δεδομζνα. 

• Cookies τρίτων καταςκευαςτϊν. Χρθςιμοποιοφμε πολλοφσ ςυνεργάτεσ που μποροφν 
επίςθσ να ορίςουν cookies ςτθ ςυςκευι ςασ για λογαριαςμό μασ όταν επιςκζπτεςτε τον 
ιςτότοπό μασ για να τουσ επιτρζψουμε να προςφζρουν προςαρμοςμζνεσ διαφθμίςεισ τθσ 
Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου ΙΚΕ ςτουσ τομείσ τουσ, όπωσ το Facebook και το Google. 
Προςπακοφμε να προςδιορίςουμε αυτά τα cookies προτοφ χρθςιμοποιθκοφν, ϊςτε να 
μπορείτε να αποφαςίςετε αν κζλετε να τα δεχτείτε ι όχι. Χρθςιμοποιοφμε επίςθσ ζναν 
αρικμό ςυνεργατϊν για τθν παροχι ψθφιακϊν εμπειριϊν και λειτουργιϊν ςτθν ιςτοςελίδα 
μασ. Για παράδειγμα, κατά τθν περιιγθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Jalp – Αφοι Γ. Παπαϊωάννου 
ΙΚΕ ενδζχεται να ςασ δοκοφν cookies από τρίτουσ που παρζχουν κάποιεσ από τισ 
δυνατότθτζσ τουσ ςτον ιςτότοπό μασ (π.χ. ζνα βίντεο ςτο YouTube), αν και ζχετε αποςφρει 
ι απορρίψει τθ ςυγκατάκεςι ςασ για τα cookies μασ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι ζχετε δϊςει 
άμεςα τθ ςυγκατάκεςι ςασ ςτθ χριςθ των cookies τουσ. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, κα πρζπει 
να αποςφρετε απευκείασ τθ ςυναίνεςι ςασ ςτον ςχετικό ιςτότοπο του τρίτου μζρουσ. 

Αυτά τα cookies ςυλλζγουν προςωπικά δεδομζνα / με ταυτοποιοφν; 
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Με βάςθ το είδοσ των cookies που χρθςιμοποιοφνται από το ςχετικό τρίτο μζροσ, οι 
πλθροφορίεσ που αυτά τα cookies ςυλλζγουν μπορεί να περιλαμβάνουν προςωπικά 
δεδομζνα. 

 

Διάρκεια των cookies που χρθςιμοποιοφμε. 

Όςον αφορά τθ διάρκεια, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε δφο διαφορετικοφσ τφπουσ 
cookies ςτον ιςτότοπό μασ: 

• Cookies περιόδου ςφνδεςθσ. Αυτά τα cookies είναι προςωρινά cookies που παραμζνουν 
ςτθ ςυςκευι ςασ μζχρι να φφγετε από τον ιςτότοπό μασ. 

• Επίμονα cookies. Αυτά τα cookies παραμζνουν ςτθ ςυςκευι ςασ για μεγάλο χρονικό 
διάςτθμα ι μζχρι να τα διαγράψετε με μθ αυτόματο τρόπο (θ χρονικι διάρκεια παραμονισ 
των cookies ςτθ ςυςκευι ςασ, εξαρτάται από τθ διάρκεια ι τθ διάρκεια ηωισ του 
ςυγκεκριμζνου cookies κακϊσ και τισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ περιιγθςισ ςασ. 


