
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1.  H  Εταιρία  δημιούργησε  την  παρούσα  ιστοσελίδα  με  μοναδικό  σκοπό  την  ενημέρωση  και

εξυπηρέτηση του κοινού. Δηλώνεται ρητά ότι η Εταιρία ακολουθεί και εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή

και Εθνική νομοθεσία προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όπως αυτή ισχύει .

2.  Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και  οι  επισυναπτόμενοι  σε αυτήν

Όροι  και  Προϋποθέσεις  Χρήσης  της  παρούσας  ιστοσελίδας  περιγράφουν  τη  μέθοδο  συλλογής

δεδομένων  από  την  ιστοσελίδα www.iatrikitomi.gr,  την  επεξεργασία  και  τη  χρήση  αυτών  των

δεδομένων από την Εταιρία και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα

προσωπικά δεδομένα, τα οποία ο χρήστης παρέχει με τη συγκατάθεση του στην Εταιρία κατά τη

διάρκεια  της  επικοινωνίας  με  την  Εταιρία  μέσω της  παρούσας  ιστοσελίδας.  Τα  δεδομένα  που

συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρία δεν ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στη φυλετική, εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα,

στις θρησκευτικές και φιλοσοφικές  πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,

ούτε πρόκειται  για  επεξεργασία γενετικών δεδομένων,  βιομετρικών δεδομένων,  δεδομένων που

αφορούν  στην  υγεία,  στη  σεξουαλική  ζωή  του  φυσικού  προσώπου  ή  στoν  γενετήσιο

προσανατολισμό του.

3 Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων για την παρούσα ιστοσελίδα έχει οριστεί η

ετερόρρυθμή εταιρία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Ε.Ε.» η οποία εκπροσωπείται από τον Βασίλειο Κακαβέλο

καθώς και  Υπεύθυνος  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο Χρήστος  Μίγκος ενώ αποδέκτες

ή/και  εκτελούντες  την  επεξεργασία  θα  είναι  οι  πωλητές  και  τεχνικοί  για  την  καταγραφή

παραγγελιών ή διενέργεια προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό της  «ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΜΗ E.E.».Η

επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι δυνατή τηλεφωνικώς

στον αριθμό 2310930500 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@iatrikitomi.gr, ή

με  επιστολή  στην Εξυπηρέτηση Πελατών,  στη  διεύθυνση 2ο χλμ  Λαγκαδά –  Κολχικού  ,  Τ.Κ.

57200, Τ.Θ. 371, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, υπόψη customer service..

4.  Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί  εκούσια από τους  χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας,

χρησιμοποιούνται από την Εταιρία, προκειμένου οι χρήστες του ιστοτόπου να έχουν άμεση και

ουσιαστική επικοινωνία με την εταιρία, να ενημερώνονται για προωθητικές προσφορές, να τους

παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα και αιτήματα που θέτουν. Οι πληροφορίες που

συλλέγει και επεξεργάζεται η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας έχουν  σκοπό να μετρήσουν το αριθμό

επισκεψιμότητας της,  να καθορίσουν τις απαιτήσεις των χρηστών, να συνδράμουν στη βελτίωση

των παροχών και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. 

5.  Κατά  τη  συμπλήρωση  οποιασδήποτε  ηλεκτρονικής  φόρμας  στην  ιστοσελίδα  της  Εταιρίας,

ζητείται  από  τον  χρήστη  να  συμπληρώσει  υποχρεωτικά  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συμπληρωματικά, μπορεί να ζητηθούν και άλλες πληροφορίες για την

καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. Η Εταιρία κάνει χρήση των πληροφοριών που της παρέχει ο

χρήστης για την πραγματοποίηση επικοινωνίας με αυτόν, την επίλυση ερωτημάτων που της θέτει

καθώς και για την πληρέστερη ενημέρωση του σχετικά με τα προϊόντα της Εταιρίας.  



6. Διαφημιστικά και ενημερωτικά μηνύματα.Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχει την

δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να πληροφορείται για νέα κατόπιν αιτήματος στην ιστοσελίδα,  όπως

και για τυχόν άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω

τηλεφώνου, e-mail, ή με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης που το επιθυμεί μπορεί να ζητήσει τη διακοπή

λήψης  τέτοιων  μηνυμάτων.  Ακόμα,  του  παρέχεται  η  δυνατότητα  λήψης  ενημερωτικών

ηλεκτρονικών φυλλαδίων στην ηλεκτρονική του διεύθυνση, εάν δηλώσει ρητά ότι επιθυμεί την

παροχή αυτής της υπηρεσίας.

7. Με τη χρήση της ιστοσελίδας συλλέγονται αυτόματα και κάποια μη προσωπικά στοιχεία όπως η

διεύθυνση  πρωτοκόλλου  (IP)  του  υπολογιστή,  η  ημερομηνία  και  η  ώρα  πρόσβασης  στην

ιστοσελίδα, οι ενότητες στις οποίες περιηγείται, τα προϊόντα που επιλέγει να προβάλει. Τα στοιχεία

αυτά δεν αποτυπώνουν προσωπικά στοιχεία του ατόμου που αποκτά πρόσβαση και περιηγείται

στην ιστοσελίδα και συνεπώς ο χρήστης παραμένει ανώνυμος. Σκοπός της καταγραφής αυτής είναι

να διαπιστωθούν οι προτιμήσεις των χρηστών και να βελτιώσει η Εταιρία τις παροχές της.

8. Η Εταιρία δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την

Εταιρία τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες

και  πελάτες  της.  Οι  τυχόν  απαραίτητες  διαβιβάσεις  δεδομένων που  έχουν συλλεχθεί  από τους

χρήστες πραγματοποιούνται πάντοτε με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και υπό τη δέσμευση της μη

παράβασης των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. 


