
Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: www.upgreat.gr

Ποιά προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί

Η πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και στο περιεχόμενό της είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες
χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δήλωση των προσωπικών τους δεδομένων. Η καταχώρηση των
προσωπικών στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι απαραίτητη μόνο εάν
ο χρήστης χρησιμοποιεί τη φόρμα «Επικοινωνήστε μαζί μας» στον ιστότοπό μας, εγγραφεί στο μηνιαίο
ενημερωτικό δελτίο μας, κάνει αίτηση για μια ευκαιρία σταδιοδρομίας μέσω του ιστότοπού μας ή
κοινοποιεί οικειοθελώς οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μέσω email  ή άλλες μορφές επικοινωνίας
(π.χ. Όταν ο χρήστης μοιράζεται το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί μας).
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε μπορεί να περιλαμβάνουν:

● Προσωπικά στοιχεία, [π.χ. όνομα, εταιρεία, τίτλος/θέση]
● Στοιχεία επικοινωνίας [π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου, λογαριασμός

μέσων κοινωνικής δικτύωσης]
● Αρχεία περιεχομένου επικοινωνίας
● Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να μας παρέχει εθελοντικάΜηνιαίο Newsletter

Κατά την είσοδό σας στον ιστότοπό μας ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή, θα έχετε την ευκαιρία να εγγραφείτε
στο μηνιαίο newsletter μας, προκειμένου να ενημερώνεστε για τα νέα μας. Λάβετε υπόψη ότι η διαχείριση
της λίστας αλληλογραφίας μας γίνεται μέσω του παρόχου υπηρεσιών μας, Mailchimp. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και την Πολιτική Απορρήτου του Mailchimp, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση https://mailchimp.com. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο
μας, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή εύκολα, απλά κάνοντας κλικ στον
σύνδεσμο κατάργηση εγγραφής στο υποσέλιδο κάθε email ή επικοινωνώντας μαζί μας.

Τροπολογίες

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον
ιστότοπό μας. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε
ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες
μας αφού τεθούν σε ισχύ αυτές οι αλλαγές, συμφωνείτε με την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου μας.

Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ο ιστότοπός μας αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή
στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος
θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος
γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να
εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Η σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να θυμάται:

https://vraykos.com/
https://mailchimp.com


● τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων
● αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν

χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση)
● αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο

Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στη σελίδα μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να
συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο
σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για
τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση.
Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε
ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι πληροφορίες που
σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον
απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από
αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα
βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον
υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην
επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε
εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης
ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο,
εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν
επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το
περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το
περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για
εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να
αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει
δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Cookies

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να στείλουμε ένα ή περισσότερα cookies στον
υπολογιστή σας που σας διακρίνουν από άλλους χρήστες του ιστότοπού μας και συλλέγουν πληροφορίες
και λεπτομέρειες για τα πρότυπα συμπεριφοράς των επισκεπτών μας, προκειμένου να λάβουμε
στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των επισκέψεων και τις δημοφιλείς σελίδες του ιστότοπού μας. Τα
cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη στον ιστότοπό μας, απομνημονεύοντας



τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Τα cookies μπορούν επίσης να
παρέχονται από αξιόπιστα τρίτα μέρη. Η συναίνεση στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους
αυτής της πολιτικής κατά την πρώτη επίσκεψη στον ιστότοπό μας, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε
cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης
διαδικτύου έχουν ρυθμιστεί για να δέχονται cookies. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας για
τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο για να απορρίψετε όλα τα cookies ή
να υποδείξετε πότε αποστέλλεται ένα cookie. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι ορισμένες λειτουργίες του
ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε τα cookies. Τα
cookies του ιστότοπού μας δεν διεισδύουν και δεν μπορούν να διεισδύσουν στον σκληρό δίσκο ενός
χρήστη για τη συλλογή οποιασδήποτε πληροφορίας που είναι αποθηκευμένη στον σκληρό δίσκο. Εφόσον
αυτά τα cookies δεν είναι αυστηρά απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και τη βελτιστοποίηση της
εμπειρίας χρήστη, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση τέτοιων cookies κατά την πρώτη
επίσκεψη του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε επίσης το Google Analytics. Το Google Analytics συλλέγει
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας. Μπορείτε να
μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών από την Google μεταβαίνοντας στη
διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/partners/ και μπορείτε να διαβάσετε την πολιτική
απορρήτου της Google στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy. Σας ενημερώνουμε ότι σε
συμμόρφωση με τον GDPR, χρησιμοποιούμε το Google Analytics με ενεργοποιημένη την επιλογή
ανωνυμοποίησης της διεύθυνσης IP σας.

https://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://policies.google.com/privacy

