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Η NOVACO σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας και εκτιμά την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που μας παρέχονται. Δεσμευόμαστε να συμμορφωνόμαστε με το 
εφαρμοστέο δίκαιο και τους νόμους της επεξεργασίας δεδομένων  

 
Αυτή η πολιτική θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πως επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές 

πληροφορίες σας , και τα cookies, έτσι ώστε να κάνετε ενημερωμένες αποφάσεις όταν μας 
παρέχετε προσωπικά δεδομένα.  
 
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ 

ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΠΑΡAΚΑΛΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ 

ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΑΣ.     

 

 

1. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων  
Όταν εισέρχεστε την ιστοσελίδα μας, ο διακομιστής μας συλλέγει με μη αναγνωρίσιμο 

τρόπο προσωπικά στοιχεία και τεχνικές πληροφορίες,  τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής 
του διακομιστή, (log files) και συγκεκριμένα: Ημερομηνία και ώρα εισόδου στον ιστότοπο, 
γλώσσα που χρησιμοποιείτε, όγκος δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes, το πρόγραμμα 

περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε για την είσοδό σας στον 
ιστότοπο, τη Διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address), σύνδεσμοι σύνδεσης, 

πλοήγηση προς και μέσα στον ιστότοπο.  
 

Εκτός από τα cookies ιστότοπου, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε δεδομένα 
ώστε να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμη στατιστική ανάλυση μέσα από τα Google Analytics, 
όπως ο αριθμός των επισκεπτών, περιοχές, διάρκεια επίσκεψης, σελίδες επίσκεψης κτλ. 

Τα στατιστικά χρησιμοποιούνται για την ανάλυση χρήσης του ιστότοπου, την αξιολόγηση 
της απόδοσης του, την εμφάνιση σχετικού περιεχομένου ή διαφήμισης και γενικότερα για 

τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και την ορθή 
λειτουργία αυτού, αν χρειαστεί. Μπορεί να μοιραστούμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με  
τον ιστότοπο μας με τρίτους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πουλάμε ούτε μοιραζόμαστε 

πληροφορίες σχετικά με μεμονωμένους χρήστες. Για περισσότερε πληροφορίες σχετικά με 
την χρήση των δεδομένων μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Google 

https://support.google.com/analytics?hl=el#topic=9143232 
 
2. Διαδικτυακές Φόρμες 

Όταν συμπληρώνετε τις διαδικτυακές φόρμες συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που 
μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι εθελοντικά. Αν μας παρέχετε οι ίδιοι την πληροφόρηση αυτή, 

δίνεται την συγκατάθεση σας αυτόματα να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο του μηνύματος 
και τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε όπως το όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνα, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχέδια κ.α. Τα στοιχεία αυτά φυλάσσονται και 

επεξεργάζονται εσωτερικά ώστε αν χρειάζεται να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας και 
προχωρήσουμε σε παραγγελίες, και οποιαδήποτε ενέργεια, ερώτηση, απάντηση χρειαστεί. 

(Art. 6(1) (f) General Data Protection Regulation). Ενδέχεται να κρατήσουμε τα στοιχεία 
αυτά για όσο καιρό προβλέπουμε ότι μπορεί να χρειαστεί για να σας παρέχουμε τις 
υπηρεσίες μας ή για μελλοντική αναφορά.  
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3. Διαβίβαση Προσωπικών Πληροφοριών 
Προσωπικές πληροφορίες δεν μεταφέρονται σε τρίτους. Οι μόνες περιπτώσεις να 
γνωστοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία με τρίτους είναι: 

 
• Όταν είναι απαραίτητο ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας π.χ. να διεκπεραιώσουμε 

μία παραγγελία ή ζήτηση.   
• Όταν απαιτείτε από τον νόμο ή  κρατικές υπηρεσίες ή λόγω νόμιμης διαδικασίας (όπως 

λόγω δικαστικής διαταγής ή κλήτευσης) ή για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής 
ζημίας σχετικά με μια έρευνα για ύποπτη ή πραγματική παράνομη δραστηριότητα 

• Όταν υπάρχει υποψία για ηλεκτρονική επίθεση ή προσπάθεια μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης στα συστήματα μας.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για την προστασία Δεδομένων 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου https://gdprinfo.eu/el. 
 

 
4. Σχετικά με την Πολιτική 

Για προτάσεις, προβληματισμούς, απορίες σχετικά με αυτή την πολιτική παρακαλώ 

επικοινωνήστε μαζί μας στο info@novaco.gr 

 

Η NOVACO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή αλλάξει αυτή την πολιτική οιονδήποτε 

χρόνο. Για το λόγο αυτό σας ενθαρρύνουμε να ελέγχεται αυτή την πολιτική περιοδικά.  

 


