Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Χρήσης Cookies.

Εισαγωγή
Η λειτουργία του παρόντος ιστότοπου www.youthempowered.gr γίνεται από εταιρεία μέλος του
ομίλου Coca-Cola HBC, του οποίου η μητρική εταιρεία είναι η Coca-Cola HBC AG που εδρεύει
στην Ελβετία, στη διεύθυνση Turmstrasse 26, 6300 Zug και έχει εταιρικό αριθμό CH170.3.037.199-9 ).

Όλες οι αναφορές σε "μας", "εμάς", "εμείς" ή "εταιρεία" στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής
θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Coca-Cola HBC AG και τις θυγατρικές αυτής, όπου απαιτείται.

Η Coca-Cola HBC δεσμεύεται στην διατήρηση του απορρήτου για όλους τους επισκέπτες στο
www.youthempowered.gr και στην προστασία οποιασδήποτε τυχόν προσωπικής πληροφορίας
που μας παρέχετε.

Παρέχουμε Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Χρήσης Cookies ώστε να σας βοηθήσουμε να
κατανοήσετε όλα όσα ενδέχεται να κάνουμε με οποιαδήποτε τυχόν προσωπική πληροφορία που
μας αποστέλλετε. Παρέχοντας προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε ότι αποδέχεστε
την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Χρήσης Cookies και ότι συμφωνείτε ότι μπορούμε να
συλλέγουμε, να χρησιμοποιούμε και να αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά
τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Χρήσης Cookies.
Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική, μην μας παρέχετε οποιοδήποτε προσωπικό σας

στοιχείο και παρακαλούμε προβείτε στις κατάλληλες ρυθμίσεις ή απέχετε από την χρήση του
παρόντος ιστότοπου.

Τι είναι προσωπική πληροφορία;
Προσωπική πληροφορία είναι κάθε πληροφορία που καθιστά ένα άτομο αναγνωρίσιμο, όπως
αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου.

Πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς
Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο δίχως να μας λέτε ποιοι είστε
ή να αποκαλύπτετε οποιαδήποτε πληροφορία για τον εαυτό σας. Οι δικοί μας διακομιστές web
συλλέγουν τις διευθύνσεις IP προέλευσης και όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα του παρόντος ιστότοπου στα οποία ενδέχεται να
χρειάζεται να συλλέξουμε από εσάς προσωπικές πληροφορίες για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για
παράδειγμα προκειμένου να σας διαθέσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που τυχόν ζητάτε και
ε εφόσον το ζητήσατε, να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας.

Αυτό το κάνουμε μέσω της χρήσης μίας φόρμας εγγραφής (online) και κάθε φορά που μας
ταχυδρομείτε ηλεκτρονικά τα στοιχεία σας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται
να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ ή την διεύθυνση του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, άλλα στοιχεία επικοινωνίας, οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες
που παρατίθενται στο βιογραφικό σας ή σε άλλα συνημμένα έγγραφα, στοιχεία των επισκέψεών
σας στον ιστότοπο και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και άλλες τεχνολογίες
ιχνηλάτησης περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διεύθυνσης IP και του ονόματος τομέα, της
έκδοσης του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος, των δεδομένων

κίνησης, των δεδομένων θέσης, των ιστολογίων και άλλων δεδομένων επικοινωνίας. Εάν
επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να κρατήσουμε ένα αρχείο της σχετικής αλληλογραφίας. Θα
μπορούσαμε επίσης να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε έρευνες που χρησιμοποιούμε για
ερευνητικούς σκοπούς.

Θα διαπιστώσετε ότι δεν υποχρεούστε να μας παρέχετε οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία
σας ζητούμε, εάν αυτή δεν είναι αναγκαία ή εύλογη, προκειμένου να σας παρέχουμε τις
υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται
Οι διευθύνσεις IP των επισκεπτών, τις οποίες συλλέγουμε, δεν χρησιμοποιούνται προκειμένου να
σας ταυτοποιήσουμε. Αθροίζονται, ώστε να υπολογίζουμε τον αριθμό επισκέψεων, τον μέσο
χρόνο που δαπανήθηκε στον ιστότοπο, τις σελίδες που προβλήθηκαν κ.λπ. Χρησιμοποιούμε
αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να μετρούμε τη χρήση του ιστότοπού μας καθώς και για να
βελτιώσουμε το περιεχόμενό του.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή που
συλλέγουμε μέσω του παρόντος ιστότοπου για τους εξής σκοπούς:
•

•
•

•
•
•
•

Για την καταχώρισή σας ως χρήστη, με τη δημιουργία λογαριασμού μέσω της παροχής
από μέρους σας της σχετικής πληροφόρησης όπως προσδιορίσθηκε στην παραπάνω
παράγραφο.
Για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που τυχόν έχετε ζητήσει από εμάς
Για την αποστολή σε εσάς ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για νέο υλικό που
έχει αποσταλεί στον ιστότοπο ή για ευκαιρίες απασχόλησης που ενδέχεται να σας
ενδιαφέρουν
Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας ή για να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας
σχετικά με πληροφορίες που σας αφορούν
Για την παροχή και την εξατομίκευση των υπηρεσιών μας
Για τη διαχείριση των αρχείων εγγραφών
Για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ιστότοπού μας, και της παρουσίασης του
περιεχομένου του με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και για τον υπολογιστή
σας

•

•

Για την ανάλυση του ιστότοπου, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη των προϊόντων μας,
των υπηρεσιών μας και των συστημάτων μας, καθώς στην κατανόηση των αναγκών των
χρηστών μας
Για την ενημέρωσή σας σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες μας.

Πολιτική για τα Cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να σας διακρίνει από άλλους χρήστες του
ιστότοπού μας. Αυτό μας βοηθά ώστε να σας παρέχουμε μια καλή εμπειρία κάθε φορά που
περιηγείστε στον ιστότοπό μας και επίσης μας επιτρέπει να τον βελτιώνουμε.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο από γράμματα και αριθμούς που αποθηκεύουμε στο
πρόγραμμα περιήγησής σας ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν
πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Cookies Ανάλυσης Αρχείων
Τύποι cookies που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε αυτό τον ιστότοπο:

1.

Αναλυτικά στοιχεία Ιστότοπου - Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή Google Analytics που μας
βοηθά στην ανάλυση της χρήσης του ιστότοπού μας. Αυτό το εργαλείο ανάλυσης
χρησιμοποιεί 'cookies', τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή
σας προκειμένου να συλλέγουν τυποποιημένες πληροφορίες αρχείου καταγραφής και
πληροφορίες συμπεριφοράς επισκέπτη σε ανώνυμη μορφή. Οι πληροφορίες που
συλλέγονται στο cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (περιλαμβανομένης της
διεύθυνσής IP σας) μεταδίδεται στη Google. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στη
συνέχεια για την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από τον επισκέπτη και για τη
συγκέντρωση στατιστικών αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο.

Προκειμένου να αρνηθείτε ρητώς την ιχνηλάτησή σας από τη Google Analytics σε όλους τους
ιστότοπους, επισκεφθείτε το http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

2.

Cookies προτίμησης προτύπου – Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για ιστότοπους που
απευθύνονται σε κινητές συσκευές και επιτρέπουν στον ιστότοπο να δείχνει και να αντιδρά,
σύμφωνα με τον τρόπο που εξαρχής προοριζόταν.

Cookies Ανάλυσης
Ονομασία Σκοπός
παραμονής

Περιγραφή

_utma

Μόνιμη

Χρησιμοποιείται ώστε να διακρίνονται χρήστες και περίοδοι
λειτουργίας. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται εντολή
βιβλιοθήκης JavaScript και τα μη υπάρχοντα cookies _utma,
υπάρχουν. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που δεδομένα
αποστέλλονται στη Google Analytics.

_utmb

Μόνιμη

Χρησιμοποιείται για να καθορίσει νέες περιόδους
λειτουργίας/επισκέψεις. Το cookie δημιουργείται όταν εκτελείται
εντολή βιβλιοθήκης JavaScript και τα μη υπάρχοντα_utmb cookies,
υπάρχουν. Το cookie ενημερώνεται κάθε φορά που δεδομένα
αποστέλλονται στη Google Analytics.

_utmt

Μόνιμη

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ροής αιτημάτων.

_utmz

Μόνιμη

Αποθηκεύει την προέλευση κυκλοφορίας ή την καμπάνια που εξηγεί
πώς ο χρήστης κατέληξε στον ιστότοπό σου. Το cookie δημιουργείται
όταν εκτελείται εντολή βιβλιοθήκης JavaScript και ενημερώνεται κάθε
φορά που αποστέλλονται δεδομένα στη Google Analytics.

_ga

Μόνιμη

Χρησιμοποιείται ώστε να διακρίνονται οι χρήστες.

Λειτουργικά Cookies

Ονομασία

Σκοπός
παραμονής

Περιγραφή

c-c-n

Περίοδος
Παρέχει το καθολικό μας σύστημα
λειτουργίας παρακολούθησής απόδοσης με περιφερειακά
στατιστικά στοιχεία, ώστε να διασφαλίζεται ότι
οι σελίδες μας φορτώνουν γρήγορα και
αδιατάρακτα. Περιέχει το όνομα της πύλη όπου
καταγράφηκε και το αριθμητικό σύστημα
αναγνωριστικού του χρήστη που έχει συνδεθεί.
Δεν περιέχει Προσωπικές Πληροφορίες.

_accss

Περίοδος
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη
λειτουργίας λειτουργικότητα αυτοματοποιημένης εκκίνησης
μαθήματος στο Πρόγραμμα Αναπαραγωγής
Προγράμματος Διδασκαλίας (Curriculum Player).
Το cookie ιχνηλατεί τo Αναγνωριστικό
Προγράμματος Διδασκαλίας (Curriculum ID)
εφόσον γίνει εκκίνησή του στο Curriculum
Player, καθώς και το επόμενο Γνωστικό
Αντικείμενο στο οποίο θα γίνει εκκίνηση.
Περιέχει GUIDs Προγράμματος Διδασκαλίας και
Γνωστικού Αντικειμένου. Δεν περιέχει
Προσωπικές Πληροφορίες.

anon_users_cart_cookie

Περίοδος
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται ώστε να κρατά
λειτουργίας προσωρινώς στοιχεία που έχουν τοποθετηθεί
στο καρότσι αγορών από ανώνυμο χρήστη. Τα
στοιχεία μεταφέρονται στο καρότσι αγορών του
χρήστη μόλις συνδεθεί με τον ατομικό του
λογαριασμό. Τα επιλεγμένα στοιχεία θα
χάνονταν δίχως αυτό το cookie. Περιέχει GUID
Γνωστού Αντικειμένου. Δεν περιέχει Προσωπικές
Πληροφορίες.

ASP.NET_SessionId

Περίοδος
Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο cookie που
λειτουργίας απαιτείται για τη φόρτωση σελίδων με βάση το
ASP. Δίχως αυτό το cookie, ο ιστότοπός μας δεν
λειτουργεί. Περιέχει το αναγνωριστικό
μοναδικής περιόδου λειτουργίας. Δεν περιέχει
Προσωπικές Πληροφορίες.

c-n-s

Περίοδος
Αυτό το cookie απαιτείται για την υποστήριξη
λειτουργίας κρυπτογράφησης αρχείου περιεχομένου και
βοηθητικών εφαρμογών Java όταν ο χρήστης
κάνει εκκίνηση του περιεχομένου http. Περιέχει
το όνομα της πύλης όπου έχει συνδεθεί.

c-s

Περίοδος
Αυτό το cookie απαιτείται για την υποστήριξη
λειτουργίας κρυπτογράφησης αρχείου περιεχομένου και
βοηθητικών εφαρμογών Java. Περιέχει το όνομα
της πύλης όπου έχει συνδεθεί. Όχι httpOnly,
καθότι χρησιμοποιείται για αιτήματα Flash.

CYBERU

Περίοδος
Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την
λειτουργίας υποστήριξη χρονικού ορίου περιόδου
λειτουργίας λόγω αδράνειας. Περιέχει το κλειδί
μοναδικής περιόδου λειτουργίας και το URL.

CYBERU_lastculture

μόνιμο για
10 μέρες

CyberUErrorMessage

Περίοδος
Μεταφέρει το μήνυμα σφάλματος από την
λειτουργίας αρχική σελίδα στη σελίδα που πράγματι
εμφανίζει το σφάλμα. Περιέχει GUID μηνύματος
σφάλματος. Δεν περιέχει Προσωπικές
Πληροφορίες.

loginCyberU_LogoutRedirectUrl Μόνιμο για
60 μέρες

QS_COOKIE_ENC

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη
διασφάλιση της σύνδεσής μας και τη φόρτωση
σελίδων συντήρησης στην τοπική γλώσσα
προέλευσης. Περιέχει την Περιοχή (π.χ., Η.Π.Α.)
της εισερχόμενης μηχανής.

Αυτό το cookie κρατά τη διεύθυνση URL
ανακατεύθυνσης σε χρήση μετά από τη λήξη της
περίοδου λειτουργίας ενός χρήστη.

Περίοδος
Αυτό το cookie απαιτείται για κρυπτογράφηση
λειτουργίας συμβολοσειράς ερωτήματος όταν ο χρήστης έχει
αποσυνδεθεί από την περίοδο λειτουργίας του,
ούτως ώστε να είναι δυνατή η πλοήγηση της
σύνδεσης ReturnUrl του χρήστη πίσω στην ίδια
σελίδα και να μπορεί να αποκωδικοποιηθεί
επιτυχώς. Περιέχει του οκτώ πρώτους
χαρακτήρες του αναγνωριστικού (ID) της

περιόδου λειτουργίας. Δεν περιέχει Προσωπικές
Πληροφορίες.
SessionGuid

Περίοδος
Περιέχει αναγνωριστικό μοναδικής περιόδου
λειτουργίας λειτουργίας. Προστατεύει έναντι της ευπάθειας
Δέσμευσης της Περιόδου Λειτουργίας. Δεν
περιέχει Προσωπικές Πληροφορίες.

csod_help

Περίοδος
λειτουργίας

sails.sid

wm-cdplay

wm-ds-b

wm-ds-lb

wm-ds-lbp

wm-dmn

wm-ds-lfb

wm-ds-s

wm-fgug

Τρίτο μέρος AppLearn
Περίοδος
λειτουργίας
Περίοδος
Έλεγχος Buffer
λειτουργίας
Περίοδος
λειτουργίας
Περίοδος
λειτουργίας
Περίοδος
Τομέας καταστημάτων
λειτουργίας
Μόνιμο για
1 μέρα
Περίοδος
λειτουργίας
Μόνιμο για
10 έτη

Guid υποχρεωτικής δημιουργίας τελικού χρήστη

wm-po-p

wm-po-q

wm-po-r

wm-prsst

wm-ssn

wm-ueug

wm-ueuT

Περίοδος
Πρόσβαση κυριότητας
λειτουργίας
Περίοδος
Πρόσβαση κυριότητας
λειτουργίας
Περίοδος
Πρόσβαση κυριότητας
λειτουργίας
Περίοδος
Walkthru, τρέχουσα κατάσταση wt
λειτουργίας
Περίοδος
ID τρέχουσας Περιόδου Λειτουργίας
λειτουργίας
Μόνιμο για
10 έτη

Guid τελικού χρήστη

Περίοδος
Τελευταίος ελεγμένος τελικός χρήστης
λειτουργίας

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης web μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να σας
ενημερώνουν πότε ένα cookie έχει αποσταλεί σε εσάς, καθώς και να σας παρέχουν τη
δυνατότητα να αρνηθείτε αυτό το cookie. Η άρνηση ενός cookie μπορεί σε ορισμένες
περιπτώσεις να σας αποκλείσει από τη χρήση, ή να επηρεάσει αρνητικά την εμφάνιση ή
λειτουργία του ιστότοπού μας ή ορισμένων περιοχών ή χαρακτηριστικών αυτού.

Υπάρχουν πολυάριθμοι τρόποι να διαχειριστείτε τα cookies. Ανατρέξτε στις οδηγίες του
προγράμματος περιήγησής σας ή στη βοήθεια της οθόνης προκειμένου να μάθετε περισσότερα
σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στο Internet Explorer, μπορείτε να πάτε στις
Καρτέλες Εργαλεία/Επιλογές Internet/Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα, προκειμένου να

προσαρμόστε το πρόγραμμα περιήγησης ανάλογα με τις προσδοκίες σας. Εάν χρησιμοποιείτε
διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα χρειαστεί να διασφαλίσετε ότι κάθε
πρόγραμμα περιήγησης έχει προσαρμοστεί ώστε να συνάδει με τις προτιμήσεις σας αναφορικά
με τα cookies.

Ορισμένα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης διαθέτουν δυνατότητα ανάλυσης των πολιτικών
προστασίας προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε ιστότοπου και επιτρέπουν στον χρήστη να
αναλάβει τον έλεγχο των αναγκών του σχετικά με την προστασία των προσωπικών του
δεδομένων. Είναι γνωστές ως δυνατότητες 'P3P' (Privacy Preferences Platform (Πλατφόρμα
Προτιμήσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων)).

Μπορείτε να διαγράψετε εύκολα οποιαδήποτε cookies που έχουν εγκατασταθεί στον φάκελο των
cookies του προγράμματος περιήγησής σας. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το Windows
Explorer της Microsoft:

•
•
•
•
•
•
•

Ανοίξτε το 'Windows Explorer'
Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής 'Αναζήτηση' στη γραμμή εργαλείων
Γράψτε "cookie" στο πλαίσιο αναζήτησης για 'Φακέλους και Αρχεία'
Επιλέξτε 'Ο Υπολογιστής Μου' στο πλαίσιο 'Διερεύνηση'
Κάντε κλικ στο 'Αναζήτηση Τώρα'. Διπλό κλικ στους φακέλους που θα βρεθούν
'Επιλογή' οποιουδήποτε αρχείου cookie
Πατήστε το πλήκτρο 'Διαγραφή στο πληκτρολόγιό σας

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το Windows Explorer της Microsoft, τότε πρέπει να επιλέξετε 'cookies'
στη λειτουργία 'Βοήθεια' για πληροφορίες σχετικά με το πού θα βρείτε τον φάκελο των cookies
σας.

Γνωστοποιήσεις

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε θα αποθηκεύονται στον ασφαλή κλωβό μας σε κέντρο
δεδομένων της Equinix στο Slough (πλησίον του Λονδίνου, Η.Β.) και μπορεί να είναι προσβάσιμες
ή να δίνονται στο προσωπικό μας που εργάζεται εκτός Η.Β. καθώς και σε τρίτα μέρη, σε
επιχειρηματικούς εταίρους, κρατικούς φορείς και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, σε νόμιμους
διαδόχους στην επιχείρησή μας και σε προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την
επεξεργασία δεδομένων για δικό μας λογαριασμό, ορισμένοι εκ των οποίων ενδέχεται να
βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό
μας για τους Σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν. Ένας δικτυακός τόπος αποκατάστασης σε
περίπτωση καταστροφής με ασφαλή κλωβό φιλοξενείται σε ένα κέντρο δεδομένων της Equinix
στο Μάντσεστερ, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε
τις προσωπικές σας πληροφορίες με άλλες εταιρείες εντός του ομίλου εταιρειών της Coca-Cola
HBC ή/και με τρίτα μέρη που επεξεργάζονται δεδομένα για δικό μας λογαριασμό. Εφόσον μας
παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε με την εν λόγω γνωστοποίηση αυτών.

Από τη στιγμή που η Coca-Cola HBC δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες, ενδέχεται να θελήσουμε
να μεταβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλες χώρες, περιλαμβανομένων και
χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EΟΧ). Ωστόσο, στο μέτρο του εφικτού,
επιδιώκουμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες λαμβάνουν το ίδιο
επίπεδο προστασίας όπως εάν είχαν παραμείνει εντός του ΕΟΧ, περιλαμβανομένης της μέριμνας
να εξασφαλίσουμε ότι θα κρατούνται με ασφάλεια και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με
τις οδηγίες μας και για τους συμφωνηθέντες Σκοπούς.

Επίσης, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του
ιστότοπού μας για λογαριασμό τρίτων μερών, αλλά αυτό δεν θα περιλαμβάνει πληροφορίες που
δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες
όπως απαιτείται εκ του νόμου, ή όταν θεωρούμε ότι η γνωστοποίηση είναι αναγκαία για την
προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και προκειμένου να συμμορφωθούμε με δικαστική
διαδικασία, εντολή δικαστηρίου, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική
διαδικασία που μας κοινοποιείται.

Εκτός εάν απαιτείται εκ του νόμου να πράξουμε αναλόγως, σε κάθε άλλη περίπτωση δεν θα
μοιραζόμαστε, δεν θα πωλούμε ούτε θα γνωστοποιήσουμε οποιαδήποτε πληροφορία μας
παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος, σε περίπτωση που η επιχείρησή μας συνάψει κοινοπραξία ή συγχωνευθεί με ή πωληθεί σε
άλλη επιχειρηματική οντότητα, οι πληροφορίες σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους νέους
επιχειρηματικούς μας εταίρους ή ιδιοκτήτες.

Χρήστες ηλικίας 16 ετών και κάτω
Εάν είστε ηλικίας 16 ετών ή λιγότερο, λάβετε άδεια από τους γονείς ή τον κηδεμόνα σας προτού
παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε εμάς. Χρήστες δίχως αυτήν τη συγκατάθεση
δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Άλλοι ιστότοποι

Ο ιστότοπός μας δύναται να περιέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους που βρίσκονται πέραν του
ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Χρήσης
Cookies. Εάν συνδεθείτε σε άλλους ιστότοπους χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες συνδέσεις, οι
υπεύθυνοι αυτών των ιστότοπων ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες από εσάς οι οποίες και
θα χρησιμοποιηθούν από εκείνους σύμφωνα με τη δικές τους Πολιτικές Απορρήτου, οι οποίες
ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τις Πολιτικές
Απορρήτου και τις Πολιτικές Χρήσης Cookies, καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις
οποιωνδήποτε συνδεδεμένων, καταχωρημένων ή διασυνδεδεμένων ιστότοπων όπου εισέρχεστε.

Ασφάλεια των πληροφοριών που συλλέγονται
και διατήρηση δεδομένων
Λαμβάνουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας προκειμένου να
προστατεύσουμε τις πληροφορίες σας από τυχόν πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
και εναντίον οποιασδήποτε παράνομης επεξεργασίας, ατυχούς απώλειας, καταστροφής και
βλάβης κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας για εύλογη χρονική
περίοδο ή όσο προβλέπεται εκ του νόμου.

Μεταφορές βάσει Διαδικτύου και δήλωση
αποποίησης ευθυνών
Δεδομένου ότι το διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο περιβάλλον, η χρήση ενός ιστότοπου για τη
συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τη μεταφορά
δεδομένων σε διεθνή βάση. Συνεπώς, περιηγούμενοι στον παρόντα ιστότοπο και επικοινωνώντας

ηλεκτρονικά με εμάς, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε την κατ' αυτό τον τρόπο επεξεργασία
προσωπικών πληροφοριών.

Παρότι η Coca-Cola HBC AG επιστρατεύει εύλογα μέτρα για την προστασία έναντι ιών και άλλων
επιβλαβών στοιχείων, η φύση του διαδικτύου είναι τέτοια που καθίσταται αδύνατο να
εξασφαλίσουμε ότι η πρόσβασή σας στον ιστότοπο θα είναι αδιατάρακτη και χωρίς σφάλματα,
καθώς μάλιστα είστε υπεύθυνοι για το επίπεδο ασφαλείας του σημείου πρόσβασής σας
(desktop/laptop και κινητή συσκευή) και της διαδικτυακής σας σύνδεσης. Σας συμβουλεύουμε μετ'
επιτάσεως να εισέρχεστε στην πλατφόρμα μας από έμπιστο, γνωστό σημείο πρόσβασης και
διαδικτυακή σύνδεση, καθώς και να προστατεύεστε χρησιμοποιώντας λύσεις προστασίας από
λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας/ή από λογισμικό διασποράς ιών.

Πληροφορίες πρόσβασης και ενημέρωσης
Έχετε δικαίωμα να βλέπετε τις προσωπικές πληροφορίες που κρατούμε και που σας αφορούν.
Με την είσοδό σας σε αυτό το σύνδεσμο, μπορείτε να προβείτε σε οποιεσδήποτε αναγκαίες
αλλαγές ώστε να ενημερώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες και να διασφαλίσετε ότι είναι
ακριβείς και ενημερωμένες.

Επικοινωνία
Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, ερωτήματα ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας
πληροφοριών ή οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και
Πολιτική Χρήσης Cookies, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που
παρατίθενται στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας. Οι ερωτήσεις καθώς και οποιεσδήποτε τυχόν

προτάσεις σας για την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Χρήσης Cookies είναι
ευπρόσδεκτες.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική
Ελέγχετε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Χρήσης Cookies ώστε να
ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Η την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Χρήσης
Cookies ενδέχεται να ενημερώνεται σε περιοδική βάση και άνευ πρότερης ειδοποίησής σας,
ούτως ώστε να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στις πρακτικές που ακολουθούμε ως προς τη
διαχείριση συνδεδεμένων πληροφοριών. Θα αναρτήσουμε ειδοποίηση σε εμφανές σημείο αυτού
του ιστότοπου προκειμένου να σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε αξιόλογη αλλαγή στην
Πολιτική Απορρήτου μας για την Πολιτική Χρήσης Cookies, ενώ στο άνω τμήμα της Πολιτικής θα
σημειώνουμε την τελευταία ημερομηνία ανανέωσής της.

