1. Η προςταςία των δεδομένων με μια ματιά
Γενικέσ υποδείξεισ
Οι παρακϊτω υποδεύξεισ ςασ δύνουν μια γενικό ιδϋα για το τι ςυμβαύνει με τα
προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα κατϊ την επύςκεψό ςασ ςτην ιςτοςελύδα μασ. Προςωπικϊ
δεδομϋνα αποτελούν όλεσ οι πληροφορύεσ, οι οπούεσ μπορούν να ςασ ταυτοποιόςουν
προςωπικϊ. Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με το θϋμα τησ προςταςύασ
προςωπικών δεδομϋνων θα βρεύτε ςτη δόλωςη προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων
που παρατύθεται κϊτω από αυτό το κεύμενο.
Συλλογή δεδομένων ςτην ιςτοςελίδα μασ
Ποιοσ εύναι υπεύθυνοσ για την ςυλλογό δεδομϋνων αυτόσ τησ ιςτοςελύδασ;
Η επεξεργαςύα δεδομϋνων αυτόσ τησ ιςτοςελύδασ γύνεται από τον πϊροχο τησ
ιςτοςελύδασ. Τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ θα τα βρεύτε ςτο εντύπωμα τησ ιςτοςελύδασ μασ
(Impressum).
Πώσ ςυλλέγουμε τα δεδομένα ςασ;
Ένασ τρόποσ ςυλλογόσ των δεδομϋνων ςασ εύναι η γνωςτοπούηςη τουσ ςε εμϊσ από
εςϊσ, όπωσ π.χ. όταν ειςϊγετε ςτοιχεύα ςασ ςε ϋνα ϋντυπο επικοινωνύασ.
Άλλα δεδομϋνα ςυλλϋγονται αυτόματα από το ηλεκτρονικό μασ ςύςτημα όταν
επιςκϋπτεςτε την ιςτοςελύδα μασ. Τα δεδομϋνα αυτϊ εύναι κυρύωσ πληροφορύεσ
τεχνικόσ φύςησ (π.χ. πρόγραμμα περιόγηςησ, λειτουργικό ςύςτημα, ώρα τησ
επύςκεψησ μασ ςτην ιςτοςελύδα μασ). Η ςυλλογό των δεδομϋνων γύνεται αυτόματα με
την επύςκεψό ςασ ςτην ιςτοςελύδα μασ.
Πώσ χρηςιμοποιούμε τα δεδομένα ςασ;
Ένα μϋροσ των δεδομϋνων ςασ ςυλλϋγεται για να μπορεύτε να χρηςιμοποιεύτε
απρόςκοπτα την ιςτοςελύδα μασ. Άλλα δεδομϋνα μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν για την
ανϊλυςη τησ ςυμπεριφορϊσ ςασ ωσ χρόςτη.
Ποια δικαιώματα έχετε ςχετικά με τα δεδομένα ςασ;
Έχετε ανϊ πϊςα ςτιγμό το δικαύωμα να ενημερωθεύτε δωρεϊν για την προϋλευςη, τον
παραλόπτη και το ςκοπό τησ χρόςησ των αποθηκευμϋνων προςωπικών ςασ
δεδομϋνων. Έχετε, επιπλϋον, το δικαύωμα να ζητόςετε τη διόρθωςη, το κλεύδωμα ό τη
διαγραφό αυτών των δεδομϋνων. Εϊν ϋχετε ερωτόςεισ ςχετικϊ με αυτό το θϋμα ό

περαιτϋρω ερωτόςεισ ςχετικϊ με την προςταςύα των προςωπικών δεδομϋνων
μπορεύτε να επικοινωνόςετε μαζύ μασ ςτην διεύθυνςη που αναφϋρεται ςτο εντύπωμα
(Impressum). Επιπλϋον ϋχετε το δικαύωμα προςφυγόσ ςτην αρμόδια εποπτικό αρχό.
Εργαλεία ανάλυςησ και εργαλεία άλλων παρόχων
Κατϊ την επύςκεψό ςασ ςτην ιςτοςελύδα μασ ενδϋχεται να γύνει ςτατιςτικό ανϊλυςη
τησ ςυμπεριφορϊσ πλοόγηςησ. Η ανϊλυςη γύνεται κυρύωσ με τη χρόςη cookies και των
λεγόμενων προγραμμϊτων ανϊλυςησ. Η ανϊλυςη τησ ςυμπεριφορϊσ πλοόγηςησ
γύνεται κατϊ κανόνα ανώνυμα, τα δεδομϋνα τησ ςυμπεριφορϊσ ςασ κατϊ την
πλοόγηςη δεν μπορούν να οδηγόςουν ςε εςϊσ. Μπορεύτε να αντιτεθεύτε ςτην ανϊλυςη
αυτό ό να την αποτρϋψετε με το να μη χρηςιμοποιόςετε οριςμϋνα εργαλεύα.
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με αυτό το θϋμα θα βρεύτε ςτη δόλωςό μασ για
την προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων με επικεφαλύδα «Λειτουργικϋσ μονϊδεσ
τρύτων και εργαλεύα ανϊλυςησ».
Μπορεύτε να αντιτεθεύτε ςε αυτό την ανϊλυςη. Πληροφορύεσ ςχετικϊ με το δικαύωμϊ
ςασ για προςφυγό ςασ θα βρεύτε ςτο παρόν κεύμενο ςχετικϊ με την δόλωςό μασ για
την προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων.
2. Γενικέσ υποδείξεισ και υποχρεωτική ενημέρωςη
Προςταςία δεδομένων
Οι πϊροχοι αυτόσ τησ ιςτοςελύδασ λαμβϊνουν την προςταςύα των προςωπικών ςασ
δεδομϋνων πολύ ςοβαρϊ. Χειριζόμαςτε τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα εμπιςτευτικϊ και
ςύμφωνα με τισ νομικϋσ προδιαγραφϋσ για την προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων
καθώσ και ςύμφωνα με τη δόλωςό μασ για την προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων.
Κατϊ την επύςκεψό ςασ ςε αυτό την ιςτοςελύδα ςυλλϋγονται διϊφορα προςωπικϊ
δεδομϋνα. Προςωπικϊ δεδομϋνα εύναι δεδομϋνα τα οπούα μπορούν να ςασ
ταυτοποιόςουν προςωπικϊ. Στην παρούςα δόλωςό μασ ςχετικϊ με το χειριςμό
προςωπικών δεδομϋνων διευκρινύζουμε ποια δεδομϋνα ςυλλϋγουμε και για ποιο
ςκοπό τα χρηςιμοποιούμε. Το κεύμενο εξηγεύ επύςησ πώσ και για ποιο ςκοπό γύνεται
αυτό.
Θα θϋλαμε να επιςτόςουμε την προςοχό ςασ ςτο γεγονόσ ότι η μεταφορϊ δεδομϋνων
ςτο διαδύκτυο (π.χ. κατϊ την επικοινωνύα μϋςω e-mail) μπορεύ να παρουςιϊςει κενϊ
αςφαλεύασ. Μια απόλυτα αςφαλόσ προςταςύα των δεδομϋνων από πρόςβαςη ςε
τρύτουσ δεν εύναι δυνατό.
Πληροφορίεσ ςχετικά με το αρμόδιο τμήμα

Αρμόδιο τμόμα για την επεξεργαςύα δεδομϋνων αυτόσ τησ ιςτοςελύδασ εύναι:
Deutsches Kabarettarchiv
– Γραμματεύα Neue Universitätsstr. 2
55116 Mainz
Τηλϋφωνο 06131-144 73-0
Φαξ 06131-231675
Email archiv@kabarett.de
Αρμόδιο τμόμα εύναι το φυςικό ό νομικό πρόςωπο, το οπούο αποφαςύζει μόνο του ό
από κοινού με ϊλλα πρόςωπα ςχετικϊ με το ςκοπό και τα μϋςα τησ επεξεργαςύασ
προςωπικών δεδομϋνων (π.χ. ονόματα, ηλεκτρονικϋσ διευθύνςεισ, κτλ.).
Ανάκληςη τησ ςυναίνεςήσ ςασ για την επεξεργαςία προςωπικών δεδομένων
Πολλϋσ διαδικαςύεσ επεξεργαςύασ δεδομϋνων εύναι δυνατϋσ μόνο με τη ρητό ςασ
ςυναύνεςη. Μπορεύτε να ανακαλϋςετε την ςυναύνεςη ςασ ανϊ πϊςα ςτιγμό. Αρκεύ να
μασ ςτεύλετε ϋνα ϊτυπο μόνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. Η νομιμότητα τησ
επεξεργαςύασ προςωπικών δεδομϋνων μϋχρι τη ςτιγμό τησ ανϊκληςησ τησ ςυναύνεςόσ
ςασ δεν θύγεται από την ανϊκληςη.
Δικαίωμα προςφυγήσ ςτην αρμόδια εποπτική αρχή
Σε περύπτωςη παρϊβαςησ του νόμου για την προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων, ο
ενδιαφερόμενοσ ϋχει δικαύωμα προςφυγόσ ςτην αρμόδια εποπτικό αρχό. Aρμόδια
εποπτικό αρχό για θϋματα προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων εύναι ο υπεύθυνοσ
προςταςύασ δεδομϋνων του ομοςπονδιακού κρατιδύου, ςτο οπούο ϋχει την ϋδρα τησ η
επιχεύρηςό μασ. Στον παρακϊτω ςύνδεςμο θα βρεύτε ϋναν κατϊλογο των υπευθύνων
προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων καθώσ και τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ τουσ:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.
Δικαίωμα φορητότητασ δεδομένων
Έχετε το δικαύωμα να ζητόςετε να παραδοθούν ςε εςϊσ ό ςε κϊποιον τρύτο τα
προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα, τα οπούα επεξεργαζόμαςτε αυτοματοποιημϋνα βϊςει τησ
ςυναύνεςόσ ςασ ό προσ εκτϋλεςη μιασ ςύμβαςησ, ςε ηλεκτρονικό μορφότυπο
ςυνόθουσ χρόςησ. Εϊν ζητόςετε να εκχωρηθούν τα δεδομϋνα ςασ ςε κϊποιον τρύτο
υπεύθυνο, μπορούμε να το κϊνουμε μόνο καθόςον αυτό εύναι τεχνικϊ εφικτό.
Κρυπτογράφηςη SSL- και TLS

Για λόγουσ αςφαλεύασ η παρούςα ιςτοςελύδα χρηςιμοποιεύ για την προςταςύα τησ
μεταφορϊσ απόρρητων περιεχομϋνων, όπωσ για παρϊδειγμα παραγγελιών ό
ερωτόςεων, τα οπούα ςτϋλνετε ςε εμϊσ ωσ πϊροχο τησ ιςτοςελύδασ, κρυπτογρϊφηςη
SSL- και TLS-. Μπορεύτε να αναγνωρύςετε μια κρυπτογραφημϋνη ςύνδεςη, όταν η
διεύθυνςη του ιςτοτόπου του προγρϊμματοσ περιόγηςησ που χρηςιμοποιεύτε αλλϊζει
από «http://» ςε «https://» και όταν εμφανύζεται ϋνα λουκϋτο ςτην γραμμό του
προγρϊμματοσ περιόγηςησ.
Όταν η κρυπτογρϊφηςη SSL- και LS εύναι ενεργοποιημϋνη, δεν μπορούν τρύτοι να
διαβϊζουν τα δεδομϋνα, τα οπούα μασ ςτϋλνετε.

Ενημέρωςη, κλείδωμα, διαγραφή
Στο πλαύςιο των ιςχυουςών νομικών διατϊξεων, ϋχετε ανϊ πϊςα ςτιγμό το δικαύωμα
να ενημερώνεςθε δωρεϊν για τα προςωπικϊ ςασ αποθηκευμϋνα δεδομϋνα, για την
προϋλευςό τουσ, τον παραλόπτη τουσ και τον ςκοπό τησ επεξεργαςύασ τουσ όπωσ
ενδεχομϋνωσ το δικαύωμα να ζητόςετε τη διόρθωςη, το κλεύδωμα ό τη διαγραφό
τουσ. Μπορεύτε να επικοινωνόςετε μασ για οποιοδόποτε ςχετικό θϋμα καθώσ και για
περαιτϋρω ερωτόςεισ ςχετικϊ με το θϋμα των προςωπικών δεδομϋνων ανϊ πϊςα
ςτιγμό ςτη διεύθυνςη που αναφϋρεται ςτο εντύπωμα (Impressum).
Προςφυγή κατά των διαφημιςτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων
Αντιτιθϋμεθα με τον παρόν κεύμενο ςτην χρόςη των δημοςιευμϋνων ςτοιχεύων
επικοινωνύασ ςτο εντύπωμα (Impressum) για την αποςτολό διαφημύςεων και
ενημερωτικού υλικού, εφόςον δεν το ϋχουμε ζητόςει ρητϊ. Οι υπεύθυνοι των
ιςτοςελύδων διατηρούν ρητώσ το δικαύωμα να προβαύνουν ςε νομικϋσ ενϋργειεσ ςε
περύπτωςη αυτόκλητησ αποςτολόσ διαφημιςτικού ό ενημερωτικού υλικού, όπωσ για
παρϊδειγμα με ανεπιθύμητα (spam) e-mail.
3. Καταγραφή δεδομένων ςτην ιςτοςελίδα μασ
Cookies
Οι ιςτοςελύδεσ χρηςιμοποιούν εν μϋρει τα λεγόμενα cookies. Τα cookies δεν βλϊπτουν
τον υπολογιςτό ςασ και δεν περιϋχουν ιούσ. Τα cookies χρηςιμεύουν για να κϊνουν την
προςφορϊ μασ φιλικότερη προσ τον χρόςτη, αποτελεςματικότερη και αςφαλϋςτερη.

Τα cookies εύναι μικρϊ αρχεύα κειμϋνου, τα οπούα λαμβϊνει ο υπολογιςτόσ ςασ και τα
αποθηκεύει το πρόγραμμα περιόγηςησ που διαθϋτετε.
Τα περιςςότερα από τα cookies που χρηςιμοποιούμε εύναι τα λεγόμενα «session
cookies» (cookies ςυνεδρύασ), τα οπούα διαγρϊφονται αυτόματα όταν τελειώνετε την
επύςκεψό ςασ. Άλλα cookies παραμϋνουν αποθηκευμϋνα ςτο τερματικό ςασ ώςπου να
τα ςβόςετε. Αυτϊ τα cookies μασ επιτρϋπουν να αναγνωρύςουμε το πρόγραμμα
περιόγηςόσ ςασ (browser) κατϊ την επόμενη επύςκεψό ςασ.
Μπορεύτε να ρυθμύςετε το πρόγραμμα περιόγηςησ με τρόπο ώςτε να ενημερώνεςτε
για τη αποθόκευςη cookies και να την επιτρϋπετε μόνο ςε μεμονωμϋνεσ περιπτώςεισ,
να δϋχεςτε cookies μόνο ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ ό να τα απορρύπτετε γενικώσ,
καθώσ και να ενεργοποιόςετε την αυτόματη διαγραφό τουσ με το κλεύςιμο του
προγρϊμματοσ περιόγηςησ (browser). Με την απενεργοπούηςη των cookies ενδϋχεται
να επηρεαςτεύ αρνητικϊ η λειτουργικότητα αυτόσ τησ ιςτοςελύδασ.
Cookies απαραύτητα για την διεξαγωγό τησ ηλεκτρονικόσ επικοινωνύασ ό απαραύτητα
για τη χρόςη οριςμϋνων λειτουργιών που επιθυμεύτε (όπωσ για παρϊδειγμα το καλϊθι
αγορών), αποθηκεύονται βϊςει του ϊρθρου 6 παρ. 1 ςτοιχεύο ςτ του Γενικού
Κανονιςμού για την Προςταςύα Δεδομϋνων. Ο πϊροχοσ τησ ιςτοςελύδασ ϋχει ϋννομο
ςυμφϋρον να αποθηκεύει cookies για την τεχνικϊ απρόςκοπτη και βϋλτιςτη διϊθεςη
των υπηρεςιών του. Εφόςον αποθηκεύονται και ϊλλα cookies (π.χ. cookies για την
ανϊλυςη τησ περιηγητικόσ ςυμπεριφορϊσ), αυτϊ εξετϊζονται ςτην παρούςα δόλωςη
προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων ξεχωριςτϊ.
Αρχεία server-log
Ο πϊροχοσ του ιςτοτόπου ςυλλϋγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορύεσ ςε
λεγόμενα αρχεύα server-log, τα οπούα μασ διαβιβϊζει αυτόματα το πρόγραμμα
περιόγηςησ (browser) που διαθϋτετε. Αυτϊ εύναι τα εξόσ:
· Εύδοσ και ϋκδοςη του προγρϊμματοσ περιόγηςησ (browser)
· λειτουργικό ςύςτημα που χρηςιμοποιεύτε
· HTTP referer
· όνομα (host name) του υπολογιςτό που προςβαύνει ςτισ πληροφορύεσ
· ώρα του αιτόματοσ ςτο διακομιςτό (server request)
· διεύθυνςη IP

Οι πληροφορύεσ αυτϋσ δεν ςυνδυϊζονται με ϊλλεσ πηγϋσ δεδομϋνων.
Βϊςη για την επεξεργαςύα δεδομϋνων αποτελεύ το ϊρθρο 6 παρ. 1 ςημεύο β του Γενικού
Κανονιςμού για την Προςταςύα Δεδομϋνων, ο οπούοσ επιτρϋπει την επεξεργαςύα
δεδομϋνων για την εκτϋλεςη ςύμβαςησ ό για τη λόψη προςυμβατικών μϋτρων.
Έντυπο επικοινωνίασ
Εϊν μασ ζητόςετε πληροφορύεσ μϋςω του εντύπου επικοινωνύασ, τα ςτοιχεύα που
ειςϊγετε ςτο ϋντυπο επικοινωνύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςτοιχεύων
επικοινωνύασ ςασ, αποθηκεύονται με ςκοπό την επεξεργαςύα του αιτόματόσ ςασ
καθώσ και ϊλλων ςχετικών με αυτό αιτημϊτων ςασ. Τα ςτοιχεύα αυτϊ δεν τα
μεταβιβϊζουμε χωρύσ την ϋγκριςό ςασ.
Η επεξεργαςύα των ςτοιχεύων ςασ ςτο ϋντυπο επικοινωνύασ γύνεται λοιπόν
αποκλειςτικϊ βϊςει τησ ςυγκατϊθεςόσ ςασ (ϊρθρο 6 παρ. 1 ςτοιχεύο α του Γενικού
Κανονιςμού Προςταςύασ Δεδομϋνων. Μπορεύτε να ανακαλϋςετε τη ςυγκατϊθεςό ςασ
οποιαδόποτε ςτιγμό. Για το ςκοπό αυτό αρκεύ μια ϊτυπη ανακούνωςη με e-mail. Η
νομιμότητα των διεργαςιών επεξεργαςύασ δεδομϋνων μϋχρι τη ςτιγμό τησ ανϊκληςησ
τησ ςυγκατϊθεςησ δεν θύγεται από την ανϊκληςη.
Τα δεδομϋνα που ϋχετε ςυμπληρώςει ςτο ϋντυπο επικοινωνύασ, παραμϋνουν ςε μασ
μϋχρι να ζητόςετε τη διαγραφό τουσ, να ανακαλϋςετε τη ςυγκατϊθεςό ςασ για την
αποθόκευςό τουσ ό εφόςον δεν υφύςταται πλϋον ο λόγοσ αποθόκευςόσ τουσ (π.χ.
μετϊ την ολοκλόρωςη τησ επεξεργαςύασ του αιτόματόσ ςασ). Οι κανόνεσ
αναγκαςτικού δικαύου – ιδύωσ οι προθεςμύεσ διατόρηςησ – δεν θύγονται.
Επεξεργαςία των δεδομένων (πελάτη και ςυμβολαίου)
Συλλϋγουμε, επεξεργαζόμαςτε και χρηςιμοποιούμε δεδομϋνα προςωπικού χαρακτόρα
μόνο εφόςον αυτό εύναι απαραύτητα για την αιτιολόγηςη, την διαμόρφωςη του
περιεχομϋνου ό την αλλαγό τησ νομικόσ ςχϋςησ (προκαθοριςμϋνα δεδομϋνα). Αυτό
γύνεται βϊςει του ϊρθρου 6 παρ. 1 ςτοιχεύο β του Γενικού Κανονιςμού Προςταςύασ
Δεδομϋνων, ο οπούοσ επιτρϋπει την επεξεργαςύα δεδομϋνων με ςκοπό την εκπλόρωςη
μιασ ςύμβαςησ ό προςυμβατικών μϋτρων. Η ςυλλογό, επεξεργαςύα και χρόςη
δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα για τη χρόςη των ιςτοςελύδων μασ (δεδομϋνα
χρόςησ) γύνεται εκ μϋρουσ μασ μόνο ςτο βαθμό που αυτό εύναι απαραύτητο ώςτε να
μπορεύ ο χρόςτησ να χρηςιμοποιόςει τισ υπηρεςύεσ μασ ό προκειμϋνου να διεξϊγουμε
εκκαθϊριςη λογαριαςμού.

Τα ςυλλεχθϋντα δεδομϋνα πελϊτη διαγρϊφονται μετϊ την ολοκλόρωςη τησ εντολόσ ό
μετϊ τη λόξη τησ ςυναλλαγόσ. Οι νόμιμεσ περύοδοι διατόρηςησ ςτοιχεύων δεν θύγονται.
4. Μέςα κοινωνικήσ δικτύωςησ
Κοινοπούηςη περιεχομϋνων μϋςω Plugins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)
Τα περιεχόμενα των ιςτοςελύδων μασ μπορούν να κοινοποιούνται ςύμφωνα με την
προςταςύα των δεδομϋνων ςε μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ όπωσ το Facebook, Twitter
ό Google+
Σε περύπτωςη που ο χρόςτησ εύναι δηλωμϋνοσ ςε κϊποιο μϋςο κοινωνικόσ δικτύωςησ,
εμφανύζεται κατϊ τη χρόςη των social buttons του Facebook, Google+1, Twitter και
ϊλλων ϋνα παρϊθυρο ενημϋρωςησ, ςτο οπούο ο χρόςτησ μπορεύ να επιβεβαιώςει το
περιεχόμενο πριν την αποςτολό του.
Οι χρόςτεσ μασ μπορούν να μοιρϊζονται τα περιεχόμενα αυτόσ τησ ςελύδασ ςε
ςυμμόρφωςη με τη προςταςύα των δεδομϋνων ςε μϋςα κοινωνικόσ δικτύωςησ, χωρύσ
να δημιουργούνται πλόρη ιςτορικϊ πλοόγηςησ από τουσ υπεύθυνουσ των δικτύων.
Google+ Plugin
Οι ιςτοςελύδεσ μασ χρηςιμοποιούν λειτουργύεσ από Google+. Πϊροχοσ εύναι η εταιρεύα
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.
Συγκϋντρωςη και διαβύβαςη πληροφοριών: Μϋςω του κουμπιού Google+ μπορεύτε να
δημοςιεύςετε πληροφορύεσ ςε όλο τον κόςμο. Μϋςω του κουμπιού Google+ μπορεύτε
εςεύσ και ϊλλοι χρόςτεσ να λϊβετε εξατομικευμϋνα περιεχόμενα από το Google και
ϊλλουσ ςυνεταύρουσ μασ. Η Google αποθηκεύει τόςο την πληροφορύα ότι δώςατε για
ϋνα περιεχόμενο +1 όςο και τισ πληροφορύεσ για τη ςελύδα που εύδατε κϊνοντασ κλικ
ςτο +1. Τα περιεχόμενα +1 μπορούν να εμφανύζονται ωσ υποδεύξεισ μαζύ με τα ονόματα
και τη φωτογραφύα από το προφύλ ςασ ςε υπηρεςύεσ Google, όπωσ ςε αποτελϋςματα
αναζότηςησ ό ςτο δικό ςασ προφύλ Google ό ςε ϊλλα μϋρη ςε ιςτοςελύδεσ και
διαφημύςεισ ςτο ύντερνετ.
Η Google καταγρϊφει πληροφορύεσ για τισ δραςτηριότητϋσ ςασ ςτο +1, με ςκοπό τη
βελτύωςη των υπηρεςιών Google για ςασ και ϊλλουσ χρόςτεσ. Για να μπορεύτε να
χρηςιμοποιόςετε το κουμπύ Google+- , θα χρειαςτεύτε ϋνα παγκοςμύωσ ορατό δημόςιο
προφύλ Google, το οπούο πρϋπει να περιϋχει τουλϊχιςτον το όνομα που ϋχετε επιλϋξει
για το προφύλ ςασ. Αυτό το όνομα χρηςιμοποιεύται ςε όλεσ τισ υπηρεςύεσ Google. Σε
οριςμϋνεσ περιπτώςεισ το όνομα αυτό μπορεύ να αντικαταςτόςει και ϋνα ϊλλο όνομα,
το οπούο χρηςιμοποιόςατε για την κοινοπούηςη περιεχομϋνων μϋςω του λογαριαςμού

ςασ Google. Η ταυτότητα του προφύλ ςασ Google μπορεύ να δειχθεύ ςε χρόςτεσ, οι
οπούοι γνωρύζουν τη δικό ςασ διεύθυνςη e-mail ό διαθϋτουν ϊλλεσ πληροφορύεσ από
ςασ που προςδιορύζουν την ταυτότητϊ ςασ.
Χρόςη των ςυλλεχθϋντων πληροφοριών: Εκτόσ από τουσ παραπϊνω αναφερόμενουσ
ςκοπούσ χρόςησ, οι πληροφορύεσ που ϋχετε καταςτόςει διαθϋςιμεσ χρηςιμοποιούνται
ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ προςταςύασ των δεδομϋνων τησ Google. Η Google
δημοςιεύει ενδεχομϋνωσ ςυνοπτικϋσ ςτατιςτικϋσ για τισ δραςτηριότητεσ +1 των
xρηςτών ό διαβιβϊζει αυτϋσ τισ ςτατιςτικϋσ ςε χρόςτεσ και ςυνεταύρουσ, όπωσ π.χ. ςε
Publisher, διαφημιςτϋσ ό ςε ςυνδεδεμϋνεσ ιςτοςελύδεσ.
5. Plugins και Tools
Google web fonts
Αυτόσ ο ιςτότοποσ χρηςιμοποιεύ για την ομοιόμορφη παρουςύαςη των
γραμματοςειρών τα αποκαλούμενα web fonts, που διατύθενται από την Google. Κατϊ
την επύςκεψη μιασ ςελύδασ, το πρόγραμμα περιόγηςησ (browser) φορτώνει τα
απαιτούμενα web fonts ςτη κρυφό μνόμη (browsercache), ώςτε τα κεύμενα και οι
γραμματοςειρϋσ να παρουςιϊζονται ςωςτϊ.
Για τον ςκοπό αυτό το πρόγραμμα περιόγηςησ που χρηςιμοποιεύτε πρϋπει να ςυνδεθεύ
με τουσ διακομιςτϋσ τησ Google. Με αυτό τον τρόπο η Google αναγνωρύζει ότι
καλϋςατε την ιςτοςελύδα μασ μϋςω του δικού ςασ πρωτόκολλου ύντερνετ (IP). Η χρόςη
των web fonts τησ Google γύνεται για να εύναι η παρουςύαςη των προςφορών μασ ςτο
διαδύκτυο ομοιόμορφη και ελκυςτικό. Αυτό αποτελεύ ϋννομο ςυμφϋρον κατϊ το
ϊρθρο 6 παρ. 1 ςτοιχεύο ςτ του Γενικού Κανονιςμού Προςταςύασ Δεδομϋνων. Σε
περύπτωςη που το πρόγραμμα περιόγηςησ που χρηςιμοποιεύτε δεν υποςτηρύζει web
fonts, γύνεται χρόςη μιασ ςτϊνταρντ γραμματοςειρϊσ του υπολογιςτό ςασ.
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για τισ γραμματοςειρϋσ Google web fonts θα βρεύτε εδώ:
https://developers.google.com/fonts/faq καθώσ και ςτη δόλωςη προςταςύασ
δεδομϋνων τησ Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Google Maps
Αυτό η ςελύδα χρηςιμοποιεύ μϋςω API την υπηρεςύα χϊρτη Google Maps. Πϊροχοσ εύναι
η Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Η.Π.Α.
Για τη χρόςη των λειτουργιών Google Maps εύναι απαραύτητο να αποθηκεύςετε την
διεύθυνςη IP ςασ. Αυτϋσ οι πληροφορύεσ μεταβιβϊζονται γενικϊ ςε ϋνα διακομιςτό τησ

Google ςτισ Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεύ. Ο πϊροχοσ του παρόντοσ ιςτοτόπου δεν
ϋχει επιρροό ςε αυτό τη διαβύβαςη δεδομϋνων.
Η χρόςη των Google Maps γύνεται χϊρη τησ ομοιόμορφησ παρουςύαςησ των
προςφορών μασ ςτο διαδύκτυο και για την ευκολότερη εύρεςη των τοποθεςιών που
αναφϋρουμε ςτην ιςτοςελύδα μασ. Αυτό αποτελεύ ϋννομο ςυμφϋρον κατϊ το ϊρθρο 6
παρ. 1 ςτοιχεύο ςτ του Γενικού Κανονιςμού Προςταςύασ Δεδομϋνων.
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ για τη διαχεύριςη των δεδομϋνων χρόςη θα βρεύτε ςτη
δόλωςη προςταςύασ δεδομϋνων χρόςτη τησ Google:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
YouTube
Για την ενςωμϊτωςη και παρουςύαςη περιεχομϋνων βύντεο, ο ιςτότοποσ αυτόσ
χρηςιμοποιεύ Plugins τησ YouTube. Πϊροχοσ τησ πύλησ βύντεο εύναι η YouTube, LLC, 901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Η.Π.Α. Κατϊ την κλόςη ενόσ βύντεο και του
ςυνδεόμενου με αυτό YouTube-Plugin δημιουργεύται ςύνδεςη με τουσ διακομιςτϋσ τησ
YouTube. Η YouTube πληροφορεύται ϋτςι για την επύςκεψη. Η YouTube μπορεύ να
κατατϊξει το προφύλ πλοόγηςησ ϊμεςα ςτο προςωπικό ςασ προφύλ. Η χρόςη των
υπηρεςιών YouTube γύνεται χϊρη μιασ ελκυςτικόσ παρουςύαςησ των προςφορών μασ
ςτο διαδύκτυο. Αυτό αποτελεύ ϋννομο ςυμφϋρον κατϊ το ϊρθρο 6 παρ. 1 ςτοιχεύο ςτ
του Γενικού Κανονιςμού Προςταςύασ Δεδομϋνων.
Λεπτομϋρειεσ για τη διαχεύριςη των δεδομϋνων χρόςτη θα βρεύτε ςτη δόλωςη
προςταςύασ δεδομϋνων χρόςτη τησ YouTube. Κϊνοντασ βϋβαια κλικ ςτο ςύνδεςμο
παρϋχετε ςτην YouTube πληροφόρηςη ςχετικϊ με την προϋλευςό ςασ.
6. Περιςςότερεσ πληροφορίεσ και επαφέσ
Αν επιθυμεύτε περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την «προςταςύα δεδομϋνων»,
επικοινωνόςτε μαζύ μασ. Την διεύθυνςη επικοινωνύασ θα την βρεύτε ςτο εντύπωμα
(Impressum).

