
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ GDPR 

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα δεδομένα είναι μια υποχρέωση, πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται μόνο 
όταν είναι απολύτως απαραίτητο. 
Μισούμε το spam όσο και εσείς! 
Ποτέ δεν πρόκειται να  πουλήσουμε, νοικιάσουμε ή να διανέμουμε με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο ή να δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. 

2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

O ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη 
εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική 
ζωή των χρηστών: 

 Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD) 
 Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR) 
 Νόμος περί προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου του 1988 (DPA) 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΤΙΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους 
ακόλουθους λόγους: 

3.1 Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων 

Όπως  οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός , χρησιμοποιεί το Google Analytics 
(GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα 
δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό 
μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και 
χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον 
ιστότοπο. 

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, 
το πρόγραμμα περιήγησης  στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από 
αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει  προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει 
επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. 
Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων. 

Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε 
στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Προς πληροφόρηση σας , ο ιστότοπός 
μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js της GA. 

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας, θα αποτρέψει την GA 
από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες εντός 
αυτού του ιστότοπου. 

  

3.2 Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα 
επικοινωνίας «Επικοινωνήστε μαζί μας» ή σε έναν σύνδεσμο ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σαν αυτόν, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://vetpiraeus.gr/contact/
mailto:info@vetpiraeus.gr


από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί  ή θα υποβληθεί  σε επεξεργασία από 
οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας  δεδομένων,  όπως  ορίζονται στο τμήμα 6.0. 
Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές 
 μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως 
 SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται 
χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση τύπου  SHA-2, 256-bit πριν να αποσταλεί μέσω του 
διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από 
τους τοπικούς μας  υπολογιστές και συσκευές. 

4. ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα 3 παραπάνω, κάποιες προσωπικές 
πληροφορίες θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων αυτού του ιστότοπου. Αυτά τα 
δεδομένα βρίσκονται  αποθηκευμένα με ψευδωνυμικό τροπο, δηλαδη, τα δεδομένα 
απαιτούν πρόσθετη επεξεργασία χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστά αποθηκευμένο 
«κλειδί» προτού να μπορέσουν  να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου. 

Η ψευδωνυμοποίηση είναι μια απαίτηση του GDPR και την οποία έχουμε υλοποιήσει σε 
αυτόν τον ιστότοπο. 

5. ΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ 

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων  για την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων για εμάς. Αυτός ο φορέας έχει επιλεγεί προσεκτικά και συμμορφώνεται με τη 
νομοθεσία που ορίζεται στο τμήμα 2. Ο φορέας αυτός έχει την έδρα του στις ΗΠΑ και 
είναι σύμφωνος με την διακρατική συμφωνία γνωστή ως EU-U.S Privacy Shield. 

 Google (Πολιτική απορρήτου) 

6. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του 
ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε 
οποιονδήποτε και σε όλους  τους  άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές 
εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά 
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί. 

7. ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτού του ιστοτόπου είναι ο: The Vet Clinic  – 
Παπαδόπουλος Νικόλαος,  η έδρα του οποίου είναι: Μιλτιάδου 27, Παλλήνη, 15351, 
Ελλάδα 

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ 

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή 
τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές  αυτές.  Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να 
ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/

