Πολιτική Απορρήτου
Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και
δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά
μας ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, αμέσως παρακάτω θα σας
εξηγήσουμε τη φύση και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που χειριζόμαστε
καθώς και τα δικαιώματά σας σε αυτό.
Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς τα φυσικά
πρόσωπα που κάνετε χρήση του παρόντος ιστότοπου και των παρεχόμενων
υπηρεσιών μας και μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς
σας. Ενδεικτικά τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το
τηλέφωνό σας κ.λ.π. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή
σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων
μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η αποθήκευση
η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η
κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο
συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ειδικές
κατηγορίες δεδομένων όπως αυτές εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική
νομοθεσία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και γενετικά, βιομετρικά δεδομένα,
δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική συμπεριφορά του υποκειμένου ή
τον γενετήσιο προσανατολισμό. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν
αφορούν σε ποινικές καταδίκες, αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας.
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα, και για το σκοπό παροχής των υπηρεσιών μας και
μόνο, συλλέγουμε επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε κάποια προσωπικά σας
δεδομένα. Οι ενέργειες αυτές γίνονται μόνο κατόπιν δικής σας συναίνεσης και μέσα
στα αυστηρά πλαίσια εκτέλεσης της υπηρεσίας που σας παρέχουμε. Ρητά σας
δηλώνουμε ότι τηρούμε τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου σχετικά
με την προστασία των δεδομένων σας και σας εγγυόμαστε ότι τα διαχειριζόμαστε με
τον πλέον ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο οποιοσδήποτε
κίνδυνος διαρροής τους ή καταστροφής τους.
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1. Ποια
δεδομένα
προσωπικού
συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

χαρακτήρα

Εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όπως το
ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και τον αριθμό τηλεφώνου, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην
ιστοσελίδα μας, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς
λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο
διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή
πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε το site
μας, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που
χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές
πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε
τεχνικά στοιχεία, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς
λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις
επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή
για στατιστικούς σκοπούς.
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα, καθώς και για την ανάκληση
συγκατάθεσης ,μπορείτε να
αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση dpo@aegeanoil.gr

2. Πώς χρησιμοποιούμε
προσωπικού χαρακτήρα

τα

δεδομένα

σας

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας
δεδομένα, όταν επισκέπτεσθε τo site μας. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σας δεσμευόμενοι πάντα από την Ευρωπαϊκή και
Εθνική νομοθεσία και από την παρούσα πολιτική απορρήτου. Οι ως άνω
ενέργειες εκτελούνται αυστηρά μόνο για την παροχή των υπηρεσιών της
ιστοσελίδας και πάντα κατόπιν της δικής σας ρητής συναίνεσης η οποία
δίνεται άπαξ κατά εγγραφή σας στον ιστότοπο. Σε πολλές περιπτώσεις, τα
προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται κατόπιν ανωνυμοποίησης ή
ψευδονυμοποίησής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχόν
διαρροής τους.
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A. Επίσκεψη στο site


Αρχεία καταγραφής
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του site μας, τα ακόλουθα
στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς
λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:







Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου)
του υπολογιστή πρόσβασης
η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε
(σύσταση)
τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε
η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης
τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησης
λειτουργικό σύστημα

Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται ως μια τεχνική προφύλαξη για
την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων
έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.


Χρήση cookies
Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στις ιστοσελίδες μας. Τα
cookies είναι αρχεία κειμένου, που μας επιτρέπουν να κάνουμε
την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όσο πιο άνετη γίνεται.
Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις για την παρουσίαση της ιστοσελίδας μας ,καθώς και
τη δυνατότητα της ενιαίας εγγραφής, έτσι ώστε να πρέπει να
εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας μόνο μία φορά. Τα cookies
περιέχουν σαφή συνδυασμό γραμμάτων/ψηφίων που
προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται
από εσάς. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή
σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν
επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε κυρίως
cookies περιόδου, τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα στο
σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα
περιήγησης είναι κλειστό ή μετά από μεγάλες περιόδους
αδράνειας.
Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που
αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, και να ελέγχετε τον
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τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω
των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας στο
διαδίκτυο. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες
στο άρθρο της σελίδας μας που αφορά τις Ρυθμίσεις και
Πολιτική Cookies

B. Διάφορα
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά
δεδομένα και τις τεχνικές πληροφορίες που αντλούμε από την είσοδό
σας στην ιστοσελίδα μας, από δική σας τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία
ή επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω φόρμας
επικοινωνίας α) μόνο στα πλαίσια του σκοπού της σύμβασης πώλησης
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα
β) στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη
της κατάχρησης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα
μας, γ) αν υποχρεωθούμε νομίμως από φορέα κρατικής εξουσίας
όπως για παράδειγμα ενόψει μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής
ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και δ) για τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για νομική μας
υπεράσπιση.

3. Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα
o

Διαβίβαση σε παρόχους υπηρεσιών
Προκειμένου να λειτουργήσει το site συνεργαζόμαστε με διάφορες
εταιρείες όπως π.χ. κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής & εταιρείες
φιλοξενίας ιστοσελίδων στις οποίες διαβιβάζουμε τα απαραίτητα
στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεών μας . Πρόκειται μόνον για
φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και
ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε φορείς εκτός
Ε.Ο.Χ. που έχουν όμως τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για
τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.
Κάποιες από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί
συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου
χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις
οδηγίες μας. Ως εκ τούτου, έχουμε συνάψει συμφωνίες με αυτές τις
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εταιρείες αναφερόμενοι στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην
παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση.
Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη
ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών του
Ευρωπαικού και Εθνικού δικαίου. Επιπλέον με τις ως άνω τρίτες
εταιρείες έχουμε υπογράψει συμβάσεις τήρησης της προστασίας των
προσωπικών σας δεδομένων.

Ασφάλεια δεδομένων
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα
για εμάς. Ως εκ τούτου, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που
αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την
αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους.
Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου
των προσωπικών δεδομένων. Για την προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων, αυτά μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κάνουμε
χρήση, για παράδειγμα, του συστήματος TLS = Transport Layer Security για
την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησης σας
στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από
το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης TLS.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων
σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι
απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της
τεχνολογίας.

4. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που
απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε
κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση
των cookies τηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που θα δώσετε την
συγκατάθεση σας κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας για την χρήση
cookies.

5. Τα δικαιώματά σας
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί για εμάς μέγιστη
προτεραιότητα και για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε τα πλέον εξελιγμένα
συστήματα ασφαλείας και διαδικασίες για την προστασία τους και για την
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πλήρη και απρόσκοπτη ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας. Στο πλαίσιο
της διαρκούς και άμεσης εξυπηρέτησης σας από μέρους μας φροντίζουμε
ώστε εφόσον το επιθυμείτε να ενημερώνεστε σχετικά με τα προσωπικά
δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα σε μας, καθώς και να ζητήσετε τη
διόρθωση ή τη διαγραφή τους . Σε αυτή τη περίπτωση κατόπιν αιτήματος σας
τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται.

6. Συγκατάθεση, δικαίωμα αντίρρησης
Συνοψίζοντας τα παραπάνω με την είσοδό σας στον ιστότοπο μας και
προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιήγησή σας ή να χρησιμοποιήσετε κάποια
υπηρεσία μας ,θα πρέπει να συναινέσετε είτε κάθε φορά που εισέρχεσθε, είτε
άπαξ με την εγγραφή σας ως πελάτης: α) στη συλλογή επεξεργασία
αποθήκευση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για την
εκτέλεση του υπηρεσίας που επιθυμείτε, β) στην αποστολή ενημερωτικών και
διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας, γ) στη
χρήση cookies όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω ,δ) στη διαβίβαση
προσωπικών δεδομένων σε τρίτους όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.
Η κατά τα άνω ρητή συναίνεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, αν η εφαρμογή της
αντίρρησης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας μπορεί να απαιτήσει κάποιο
χρόνο για τεχνικούς λόγους και συνεχίζετε εντωμεταξύ να λαμβάνετε
ειδοποιήσεις από εμάς.
Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή της αντίρρησης, μια
απλή κοινοποίηση αυτών μας αρκεί. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας μας ( παράγραφος 1) χωρίς καμία
επιβάρυνση, εκτός από τα έξοδα του παρόχου σας σύνδεσης .

7. Επίσκεψη σε ιστοσελίδες άλλων εταιρειών
Η υπάρχουσα ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσμους προς τις
ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα μέτρα
προστασίας των δεδομένων για τις εξωτερικές ιστοσελίδες που μπορεί να
έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων. Παρακαλείσθε να
ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους
εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους.
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8. Τροποποιήσεις στις παρούσες πληροφορίες περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Μπορεί να είναι αναγκαία η εκ νέου ανανέωση και τροποποίηση της
παρούσας ενημέρωσης περί προστασίας των δεδομένων. Ως εκ τούτου, σας
συνιστούμε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή τη σελίδα σε
τακτική βάση.
Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την
συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε εν προκειμένω
χωριστά.

