
Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων 

 

Η Infomed Κουβάτσος Θ. ΕΠΕ (εφεξής “Infomed”, "Εταιρεία", «εμείς», «εμάς») δεσμεύεται να 
προστατεύει το απόρρητο, την ακεραιότητα και την ασφάλεια τυχόν προσωπικών πληροφοριών των 
χρηστών μας. 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (η "Πολιτική") περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία συλλέγει, 
χρησιμοποιεί και κοινοποιεί τα δεδομένα που μπορεί να παρέχετε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες και τα 
ψηφιακά προϊόντας τις που είναι διαθέσιμα σε αυτόν τον Ιστότοπο (ο "Ιστότοπος"). 

 

Η παρούσα Πολιτική υπόκειται στις διατάξεις των Όρων Χρήσης που ενσωματώνονται με αναφορά. 

 

Επωνυμία: INFOMED Κουβάτσος Θεόδωρος ΕΠΕ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ. Κωνσταντινουπόλεως 12 και Λεύκτρων 2,  ΤΚ 121 33, Περιστέρι 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@infomedcs.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7568258 

Website: www.infomedcs.com 

 

1. Πληροφορίες που συλλέγουμε 

 

1.1. Πληροφορίες για τις εγγραφές 

 

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στην Υπηρεσία μέσω οποιουδήποτε ψηφιακού προϊόντος ή ψηφιακής 
εφαρμογής για κινητά της Εταιρείας μας ή του Ιστότοπου, σας ζητά να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό 
Υπηρεσίας (ο "Λογαριασμός"). Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό υπηρεσίας πρέπει να παρέχετε 
προσωπικά στοιχεία όπως όνομα και διεύθυνση e-mail και να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. 

 

1.2. Τυπικές πληροφορίες 

 

Συλλέγουμε επίσης τυπικές πληροφορίες για τους χρήστες μας, όπως διευθύνσεις IP, τύπο προγράμματος 
περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, σελίδες που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, σελίδες παραπομπής και 
εξόδου, καθώς και τις ημερομηνίες και τις ώρες των επισκέψεων. Αυτά τα δεδομένα επισκέψεων στον 
ιστότοπο χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του ιστότοπου και παρέχουν γενικές στατιστικές σχετικά με 



τη χρήση του www.infomedcs.com. Τα δεδομένα επίσκεψης ιστότοπου δεν συνδέονται ποτέ με τα 
προσωπικά σας στοιχεία και δεν τα χρησιμοποιούμε για να σας ταυτοποιήσουμε μεμονωμένα. 

 

1.3. Στοιχεία επικοινωνίας 

 

Όταν χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες πελατών μας, ίσως χρειαστεί να δώσετε τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό τηλεφώνου ή κινητού τηλεφώνου, 
την ταχυδρομική διεύθυνση και τα στοιχεία παραγγελίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας δεν θα 
διανεμηθούν σε τρίτους. 

 

1.4. Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε 

Για τη βελτίωση της Υπηρεσίας, συλλέγουμε επίσης τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης που 
χρησιμοποιείτε, της διεύθυνσης IP, της τοποθεσίας σας, των cookie ή άλλων μοναδικών αναγνωριστικών, 
των σελίδων που επισκέπτεστε και των λειτουργιών που χρησιμοποιείτε. Αυτό το συνδυάζουμε με τις 
πληροφορίες άλλων χρηστών για να λάβουμε μια συνολική εικόνα του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας. 

 

2. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες 

 

2.1. Επικοινωνία μαζί σας 

 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας που συλλέγονται μέσω του Λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών υγείας για την παροχή της Υπηρεσίας και όπως περιγράφεται σε αυτήν τη δήλωση 
απορρήτου. Δεν χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας εκτός από αυτές που 
περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση απορρήτου. 

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά στοιχεία: 

 

για να σας στείλουμε την ειδοποίηση εγγραφής της υπηρεσίας ή το μήνυμα που ζητά επικύρωση μέσω e-
mail 

να σας ειδοποιήσουμε για την ύποπτη δραστηριότητα, όπως η πρόσβαση στην υπηρεσία από ασυνήθιστη 
διεύθυνση IP ή οποιαδήποτε ασυνήθιστη δραστηριότητα που συμβαίνει στον λογαριασμό σας, 

να σας παρέχουμε τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων 
κρίσιμων ενημερώσεων και νέων σημαντικών κυκλοφοριών. 

για να σας στείλουμε το ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας εάν επιλέξετε 



 

2.3. Πληροφορίες που αποκαλύπτονται λόγω της νομικής συμμόρφωσης 

 

Η Εταιρεία μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση ή / και να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία, εάν 
πιστεύουμε ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για: ή (β) προστατεύει τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία 
της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των συμφωνιών μας). 

 

2.4. Χρήση των cookies 

 

Χρησιμοποιούμε cookies με την Υπηρεσία για να σας επιτρέψουμε να συνδεθείτε και να βοηθήσουμε 
στην εξατομίκευση της Υπηρεσίας. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετεί ένας 
διακομιστής ιστού στον σκληρό σας δίσκο. Δεν είναι δυνατή η χρήση cookie για την εκτέλεση 
προγραμμάτων ή την παράδοση ιών στον υπολογιστή σας. Ένας διακομιστής Ιστού εκχωρεί cookies 
αποκλειστικά σε εσάς και μόνο ένας διακομιστής Ιστού στον τομέα που σας εξέδωσε το cookie μπορεί να 
διαβάσει τα cookie. 

Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς των cookies είναι η παροχή μιας βολικής δυνατότητας για 
εξοικονόμηση χρόνου. Για παράδειγμα, εάν εξατομικεύσετε μια ιστοσελίδα ή περιηγηθείτε σε έναν 
ιστότοπο, ένα cookie βοηθά τον ιστότοπο να ανακαλεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες σας για τις 
επόμενες επισκέψεις. Η χρήση των cookies απλοποιεί τη διαδικασία παράδοσης σχετικού περιεχομένου, 
διευκολύνει την πλοήγηση στον ιστότοπο και ούτω καθεξής. Όταν επιστρέφετε στον ιστότοπο, μπορείτε 
να ανακτήσετε τις πληροφορίες που παρείχατε προηγουμένως, ώστε να μπορείτε εύκολα να 
χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του ιστότοπου που έχετε προσαρμόσει. 

 

2.5. Πώς χρησιμοποιούμε συγκεντρωτικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία 

 

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί συγκεντρωτικές πληροφορίες από την Υπηρεσία για να βελτιώσει την 
ποιότητα της Υπηρεσίας και για το μάρκετινγκ της Υπηρεσίας (για παράδειγμα, για να πει στους πιθανούς 
διαφημιζόμενους πόσους χρήστες Υπηρεσιών ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη). Αυτές οι 
συγκεντρωτικές πληροφορίες δεν σχετίζονται με κανέναν μεμονωμένο λογαριασμό. Η Εταιρεία δεν 
χρησιμοποιεί τον ατομικό σας Λογαριασμό και καταγράφει πληροφορίες από την Υπηρεσία για 
μάρκετινγκ χωρίς η Εταιρεία να ζητήσει πρώτα και να λάβει τη συγκατάθεσή σας. 

 

3. Τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων 

 



Εκτός από τους διάφορους ελέγχους που προσφέρουμε, εάν διαμένετε σε δικαιοδοσία της  χώρας GDPR 
της  ΕΕ , μπορείτε να επιδιώξετε να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. 

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο 
προστασίας δεδομένων στο support@infomedcs.com και θα εξετάσουμε το αίτημά σας σύμφωνα με τους 
ισχύοντες νόμους. 

 

4. Διατήρηση δεδομένων 

 

Διατηρούμε τις πληροφορίες του λογαριασμού σας, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας, για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας υπάρχει, επειδή 
χρειαζόμαστε για τη λειτουργία του λογαριασμού σας. Διατηρούμε επίσης πληροφορίες σχετικά με εσάς 
και τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τα νόμιμα επιχειρηματικά 
μας συμφέροντα, για νομικούς λόγους και για την αποτροπή βλάβης, όπως περιγράφεται στην ενότητα 
Πώς χρησιμοποιούμε πληροφορίες 

 

5. Υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης που παρέχονται από άλλους 

 

Συνεργαζόμαστε με συνεργάτες που μας παρέχουν υπηρεσίες ανάλυσης και διαφήμισης. Αυτό 
περιλαμβάνει τη βοήθειά μας να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με την Υπηρεσία, την 
προβολή διαφημίσεων εκ μέρους μας στο Διαδίκτυο και τη μέτρηση της απόδοσης αυτών των 
διαφημίσεων. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη 
συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με την Υπηρεσία και άλλους ιστότοπους και 
εφαρμογές. Για να μάθετε περισσότερα και για τις επιλογές απορρήτου σας, διαβάστε τη δήλωση χρήσης 
των cookies. 

 

6. Οι πολιτικές μας για τα παιδιά 

 

Παιδιά ηλικίας κάτω των δεκατριών (13), ή οποιαδήποτε υψηλότερη ελάχιστη ηλικία (δεκαέξι (16) για τις 
δικαιοδοσίες που καλύπτονται από τον  EU GDPR ) στη δικαιοδοσία όπου διαμένουν αυτά τα παιδιά, δεν 
επιτρέπεται να δημιουργούν λογαριασμούς. Οι γονείς που πιστεύουν ότι το παιδί τους έχει υποβάλει 
προσωπικά στοιχεία σε εμάς και θα ήθελαν να τα διαγράψουν, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 
support@infomedcs.com 

 

 

 



7. Ασφάλεια πληροφοριών 

 

Εργαζόμαστε σκληρά για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ασφαλή. Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό 
τεχνικών, διοικητικών και φυσικών ελέγχων για τη διατήρηση της ασφάλειας των δεδομένων σας. Όλες οι 
μεταφορές δεδομένων υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της ασφαλούς σύνδεσης και αποθηκεύονται με 
ασφάλεια στους διακομιστές μας. Ωστόσο, καμία μέθοδος μετάδοσης ή αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 
απολύτως ασφαλής. Εάν ανησυχείτε σχετικά με την ασφάλεια, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών 
στο support@infomedcs.com 

 

8. Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική 

 

Αυτή η Πολιτική μπορεί να αλλάξει από την Εταιρεία κατά καιρούς κατά την αποκλειστική κρίση της 
Εταιρείας. Θα ειδοποιηθείτε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημιά ή δαπάνη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα, από τροποποιήσεις αυτής της 
Πολιτικής. Η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων από την Εταιρεία θα 
διέπεται από την τελευταία έκδοση αυτής της Πολιτικής. Νέες εκδόσεις αυτής της Πολιτικής θα 
δημοσιευτούν στην Πολιτική Απορρήτου μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική θα 
δηλώσουν ότι συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα 
με την τροποποιημένη Πολιτική. Θα πρέπει επίσης να προσθέσετε σελιδοδείκτη σε αυτήν τη σελίδα και να 
ελέγχετε περιοδικά αυτήν την Πολιτική για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την πιο πρόσφατη 
έκδοση. 


