Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προστασία της ιδιωτικής ζωής σας, είναι σημαντικό για την Horeca-equip. Η παρούσα
δήλωση περιγράφει τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της Horeca-equip,
περιλαμβάνοντας τους τύπους δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε και να
διατηρήσουμε, πώς χρησιμοποιούνται και με τους οποίους τα δεδομένα είναι κοινόχρηστα.
Εξηγεί επίσης πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή
ανησυχίες σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία.
Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγονται από την Horecaequip,
Σε γενικές γραμμές, είναι δυνατό να έχουν πρόσβαση ιστοσελίδες μας χωρίς την παροχή
οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων. Όμως, στις περιπτώσεις όπου προσωπικές
πληροφορίες συλλέγονται χρησιμοποιείται κυρίως για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών
και για την δυνατότητα αγορών που μπορείτε να ζητήσετε και αφετέρου να βελτιώσει τον
τρόπο που η Horeca-equip μπορεί να σας εξυπηρετήσει, κάνοντας κατάλληλη χρήση των
πληροφοριών. Επιπλέον, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες
για να σας σταλεί από καιρό σε καιρό πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που
πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αν δεν απαιτείται να το πράξει από το νόμο
και, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα μοιράζονται, πωλούνται ή να
διανέμονται οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς χωρίς συγκατάθεσή
σας.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα δεδομένα μπορούν να μεταφέρονται, να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε
επεξεργασία εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά δεν
θα αποκαλυφθούν σε οποιονδήποτε εκτός της Horeca-equip, συνδεδεμένες εταιρείες ή
άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας προς τους πελάτες της Horeca-equip .
Υιοθετούμε μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση
από αναρμόδια πρόσωπα και έναντι παράνομης επεξεργασίας, τυχαίας απώλειας,
καταστροφής και ζημίας. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα
με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις εθνικές
νομοθεσίες που ψηφίστηκαν σύμφωνα με την οδηγία.
Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Με την υποβολή των πληροφοριών σας συγκατάθεση για τη χρησιμοποίηση των
πληροφοριών, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική. Εάν αλλάξουμε την πολιτική
προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα ανακοινώσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα,
και μπορεί να πραγματοποιηθεί με ειδοποιήσεις σε άλλες σελίδες του δικτυακού τόπου,
έτσι ώστε να μπορούν να γνωρίζουν τις πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς τις
χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Σημειώστε ότι η συνεχής χρήση της υπηρεσίας, θα
σημαίνει ότι συμφωνείτε με οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές.

COOKIES
Η Horeca-equip μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies», που είναι μικρές ποσότητες
πληροφοριών που αποθηκεύουμε στον υπολογιστή σας. Τα περισσότερα προγράμματα
περιήγησης στο διαδίκτυο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα
cookie (που σας επιτρέπει να αποφασίσει αν ή να μην την αποδεχθεί) ή να απορρίψει όλα
τα cookies. Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies από αυτό το site ορισμένα
χαρακτηριστικά μπορεί να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιηθούν από εσάς. Εάν δεν έχετε
ρυθμίσει τον browser σας για να τις απορρίψει, το σύστημά μας θα εκδίδει τα cookies στον
υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε αυτό το site. Τα Cookies το καθιστούν ευκολότερο για
σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο κατά τις μελλοντικές επισκέψεις, για παράδειγμα,
μειώνοντας την ποσότητα των δεδομένων που πρέπει να εγγραφεί σε περίπτωση που έχετε
δώσει στο παρελθόν για εμάς. Επίσης, μας επιτρέπουν να παρακολουθούν χρήση
ιστοσελίδα και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο του site σας.
ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Οι ανήλικοι δεν θα πρέπει να παρέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη γονική
συναίνεση.
Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες
Σύνδεσμοι που προβλέπονται για την περιοχή μας μπορεί να σας οδηγήσουν σε πρόσβαση
σε ιστότοπους έξω από τον έλεγχο της Horeca-equip . Τα προσωπικά δεδομένα που
παρέχονται σε Horeca-equip δεν θα μεταφέρονται σε άλλες σελίδες, κάνοντας κλικ στους
συνδέσμους. Τέτοιοι σύνδεσμοι παρέχονται επειδή μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή να σας
επιτρέπουν την πρόσβαση συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από
τρίτους. Η Horeca-equip δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο που αυτοί οι ιστότοποι
χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Έχετε το δικαίωμα να δείτε τις πληροφορίες που κατέχει για εσάς και μπορείτε να μας
ζητήσετε να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές για να εξασφαλίσετε ότι είναι ακριβή και
ενημερωμένα. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

