Πολιτική Απορρήτου
Στο Double Helix Water θεωρούμε την ιδιωτική σας ζωή με ύψιστη σημασία.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς, όπου επιλέξατε να μας τις
παρέχετε, μας δίνουν τη δυνατότητα να σας στέλνουμε πληροφορίες για προϊόντα
και υπηρεσίες στις οποίες έχετε δείξει ενδιαφέρον. Με την παροχή των
πληροφοριών σας, συμφωνείτε να τα επεξεργαστούμε για το σκοπό αυτό. Οι
πληροφορίες σας δεν μεταβιβάζονται ή δεν μοιράζονται με τρίτους. Επισκεπτόμενοι
την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις πρακτικές που
περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.
Για τους σκοπούς του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998 (νόμος), ο
ελεγκτής δεδομένων είναι το Double Helix Water.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΑΣ
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς είναι οι
εξής:
• Πληροφορίες που μας παρέχετε. Αυτές είναι πληροφορίες που μπορείτε να
μας δώσετε για τον εαυτό σας συμπληρώνοντας φόρμες στο δικτυακό μας
τόπο doublehelixwater.gr ή μέσω τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής ή άλλης
αλληλογραφίας. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που παρέχονται κατά την
εγγραφή σας για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας, να εγγραφείτε σε
οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο, υπηρεσίες πληροφοριών, φόρουμ
διαδικτύου ή συμβούλων, να αναζητήσετε ένα προϊόν, να κάνετε μια
παραγγελία μέσω του ιστότοπού μας και όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα
με τον ιστότοπό μας ή επικοινωνήστε μαζί μας . Οι πληροφορίες που
παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, καθώς και τα
στοιχεία χρηματοπιστωτικών και πιστωτικών καρτών.
•

Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό
μας, μπορούμε να συλλέξουμε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες:
o τεχνικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης
πρωτοκόλλου Internet (IP) που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του
υπολογιστή σας στο Internet, των πληροφοριών σύνδεσης, του τύπου
και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης ζώνης
ώρας, των τύπων και εκδόσεων του προγράμματος περιήγησης, του
λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας.
o πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συμπεριλαμβανομένων

των πλήρων ενοτήτων εντοπισμού πόρων (URL) clickstream προς,
μέσω και από τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της
ημερομηνίας και της ώρας).

o τα προϊόντα που προβάλατε ή αναζητήσατε. ο χρόνος απόκρισης

σελίδας, τα σφάλματα λήψης, τα μήκη επισκέψεων σε ορισμένες
σελίδες, οι πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, κλικ
και μετακινήσεις με το ποντίκι), μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για
την περιήγηση μακριά από τη σελίδα, εάν έχετε συνδέσει τον ιστότοπό
μας με έναν άλλο ιστότοπο, του συγκεκριμένου ιστότοπου και, εάν
συνδεθήκατε με τον ιστότοπο από μια μηχανή αναζήτησης, τη
διεύθυνση αυτής της μηχανής αναζήτησης και τον όρο αναζήτησης
που χρησιμοποιήσατε.
• Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές. Ενδέχεται να λάβουμε
πληροφορίες σχετικά με εσάς εάν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο
ιστότοπο που χρησιμοποιούμε ή άλλες υπηρεσίες που παρέχουμε.
Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων, για
παράδειγμα, των επιχειρηματικών συνεργατών, των υπεργολάβων τεχνικών,
των πληρωμών και των υπηρεσιών παράδοσης, των διαφημιστικών δικτύων,
των προμηθευτών αναλύσεων, των παρόχων πληροφοριών αναζήτησης, των
οργανισμών αναφοράς πιστώσεων) και ενδέχεται να λαμβάνουν
πληροφορίες για εσάς από αυτούς.
Πως χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε με τους εξής τρόπους:
o Πληροφορίες που μας δίνετε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες

για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που απορρέουν από τυχόν
συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εσάς και εμάς και για να σας παρέχουμε
τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς, να σας
ενημερώσουμε για αλλαγές ή προτάσεις και συστάσεις που μπορεί να σας
ενδιαφέρει για την γκάμα προϊόντων ή υπηρεσιών μας ή να διασφαλίσετε ότι
το περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας παρουσιάζεται με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας.
o Πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις

πληροφορίες:
o για τη διαχείριση του ιστότοπού μας και για εσωτερικές λειτουργίες,

συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης
δεδομένων, των δοκιμών, της έρευνας, των στατιστικών και των
ερευνών.
o να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας για να διασφαλίσουμε ότι το

περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για
εσάς και τον υπολογιστή σας.

o για να μπορείτε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες των

υπηρεσιών μας, όταν επιλέγετε να το κάνετε αυτό.
o ως μέρος των προσπαθειών μας να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας
ασφαλή και ασφαλή.
o να μετρήσουμε ή να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα της
διαφήμισης που υπηρετούμε σε εσάς και σε άλλους και να σας
προσφέρουμε σχετική διαφήμιση.
o να υποβάλλετε προτάσεις και συστάσεις σε εσάς και σε άλλους

χρήστες του ιστότοπού μας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που
μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή εκείνους.
o Πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλες πηγές. Μπορούμε να

συνδυάσουμε αυτές τις πληροφορίες με τις πληροφορίες που μας δίνετε και
τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
αυτές τις πληροφορίες και τις συνδυασμένες πληροφορίες για τους σκοπούς
που αναφέρονται παραπάνω (ανάλογα με τους τύπους πληροφοριών που
λαμβάνουμε).
Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των
πληροφοριών σας από το Almendra , μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή
στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
almendrabio@yahoo.com.
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τυχόν προσωπικές
πληροφορίες σχετικά με εσάς ή να ζητήσετε να διορθωθούν ή να διαγραφούν αυτές
οι πληροφορίες.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς
και από τους ιστότοπους των δικτύων συνεργατών μας, των διαφημιζόμενων και
των συνεργατών τους. Σε περίπτωση που ακολουθείτε έναν σύνδεσμο σε
οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, παρακαλούμε πριν να ξέρετε ότι αυτοί
οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και δεν αναλαμβάνουμε
καμία ευθύνη ή ευθύνη για αυτές τις πολιτικές. Έχετε ευθύνη να ελέγξετε αυτές τις
πολιτικές πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε
από αυτούς τους ιστότοπους.
Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο μέλλον θα
αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα και αν θεωρηθεί ότι η βάση είναι κατάλληλη, θα
ενημερώσουμε τη βάση δεδομένων μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
ενημερωτικού δελτίου. Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας και να ελέγξετε
για τυχόν αλλαγές στην πολιτική απορρήτου.

