
Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας 

Σας ευχαριστούµε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα  της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος  και το 
ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα µας.  

Η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντική για εµάς και θέλουµε να 
αισθάνεστε ασφαλής κατά την περιήγησή σας. Για το λόγο αυτό, µεριµνούµε για την προστασία των 
προσωπικών σας δεδοµένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα µας. 

Με την πρόσβαση σας στον ιστότοπο της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος αποδέχεστε την παρακάτω 
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων. Αν δεν συµφωνείτε µε την παρούσα Δήλωση, 
παρακαλούµε να µην προχωρήσετε σε περαιτέρω σελίδες του ιστότοπου της επιχείρησης Νεοκλής Δ. 
Τσάφος. 

Η πιο κάτω Δήλωση µπορεί να επικαιροποιείται µε αλλαγές. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουµε να τη 
συµβουλεύεστε σε τακτική βάση. Στο τέλος της παρούσας Δήλωσης αναγράφεται η ηµεροµηνία της 
τελευταίας ενηµέρωσης. 

Ποιος είναι ο σκοπός και το πεδίο εφαρµογής της παρούσας Δήλωσης; 

H επιχείρηση Νεοκλής Δ. Τσάφος, οι θυγατρικές της και τα υποκαταστήµατα αυτών (εφεξής "Νεοκλής Δ. 
Τσάφος" ή "Εµείς") δεσµευόµαστε να διαφυλάξουµε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουµε από άτοµα 
που χρησιµοποιούν τον ιστοχώρο της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος. Κατά συνέπεια, η παρούσα 
Δήλωση έχει συνταχθεί για να περιγράψει το πώς και τι είδους δεδοµένα θα συλλέγουµε από τους 
χρήστες της ιστοσελίδας και τους σκοπούς για τους οποίους η επιχείρηση Νεοκλής Δ. Τσάφος δύναται να 
συλλέγει, να διαβιβάσει ή να γνωστοποιήσει τα δεδοµένα. Επιπρόσθετα, στη Δήλωση περιγράφονται 
εύλογα µέτρα προστασίας που λαµβάνουµε για να παραµένουν τα δεδοµένα σας ασφαλή. Για 
περισσότερες πληροφορίες ως προς την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων της 
επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος, παρακαλούµε επισκεφτείτε τη σελίδα µας "Ενηµέρωση για την 
Προστασία Προσωπικών Δεδοµένων" 

Η Δήλωση ισχύει για όλες τις πληροφορίες που λαµβάνει η επιχείρηση Νεοκλής Δ. Τσάφος από τη 
χρήσης της ιστοσελίδας της. Δεν ισχύει για τις πληροφορίες που λαµβάνονται µε άλλους τρόπους ή για 
τις ιστοσελίδες του διαδικτύου µε τις οποίες συνδέεται ο ιστότοπος της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος 
και οι οποίες ελέγχονται από τρίτους οι οποίοι δεν σχετίζονται µε την επιχείρηση Νεοκλής Δ. Τσάφος 
( εφεξής "Τοποθεσίες τρίτων"). Παρακαλούµε να διαβάζετε τις πολιτικές προσωπικού απορρήτου στις 
σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε, καθώς η επιχείρηση Νεοκλής Δ. Τσάφος δεν ευθύνεται και δεν έχει καµία 
επιρροή στο περιεχόµενο ή τις πρακτικές διαφύλαξης απορρήτου  των τοποθεσιών τρίτων. 

Οι όροι της Δήλωσης υπόκεινται σε τυχόν πρόσθετους όρους οι οποίοι προκύπτουν από αποποιήσεις 
ευθύνης ή άλλους συµβατικούς όρους που έχουν συναφθεί µε την επιχείρηση Νεοκλής Δ. Τσάφος, όπως 
δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδοµένων των πελατών ή εφαρµογή ισχυόντων νόµων και 
κανονισµών. 

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουµε από εσάς και για ποιο σκοπό; 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος ο webserver µας καταγράφει 
αυτόµατα στοιχεία σχετικά µε την επίσκεψή σας (για παράδειγµα, τη διεύθυνση IP σας, την ιστοσελίδα 
από την οποία µπορεί να µας επισκέπτεστε, τον τύπο προγράµµατος περιήγησης που χρησιµοποιείτε, 
τις σελίδες του ιστοχώρου της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος που επισκέπτεστε, την ηµεροµηνία και τη 
διάρκεια της επίσκεψής σας). 

Επιπλέον, συλλέγουµε προσωπικά δεδοµένα που παρέχετε µέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης 
Νεοκλής Δ. Τσάφος , για παράδειγµα όταν εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνοµα, φύλο, e-
mail, αριθµός τηλεφώνου/fax κ.λπ.) σε µια σελίδα εγγραφής ή αν εγγραφείτε σε ένα newsletter 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µε αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των σχετικών αιτηµάτων σας. 

Η επιχείρηση Νεοκλής Δ. Τσάφος συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία για τη χρήση των 
προσωπικών δεδοµένων. 

Πώς µπορούµε να συλλέξουµε και να αποθηκεύσουµε πληροφορίες από εσάς; 

Η επιχείρηση Νεοκλής Δ. Τσάφος µπορεί να χρησιµοποιεί τεχνολογία παρακολούθησης (tracking) όπως 
τα cookies ή ετικέτες (tags) για τη συλλογή πληροφοριών, όπως περιγράφεται πιο πάνω (βλ. " Τι είδους 
πληροφορίες συλλέγουµε από εσάς και για ποιο σκοπό;"),  για να καταλάβουµε πώς οι επισκέπτες 
χρησιµοποιούν την ιστοσελίδα της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος. 
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Η τεχνολογία αυτή µας βοηθά στη διαχείριση και τη βελτίωση της  χρηστικότητας της ιστοσελίδας της 
επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος. Για παράδειγµα, µέσω της ανίχνευσης επαφών µεταξύ του υπολογιστή 
σας και του ιστοτόπού µας κατά το παρελθόν, µπορούµε να εντοπίσουµε τα πιο δηµοφιλή τµήµατα του 
ιστοχώρου της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος . 

Σε πολλές περιπτώσεις, µπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις τεχνολογίες εντοπισµού µέσω του 
προγράµµατος περιήγησής σας. Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις του προγράµµατος 
περιήγησης σας αντανακλούν  την επιθυµία σας να προειδοποιείστε για ή / και να αποδεχθείτε 
τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως τα cookies), όπου αυτό είναι δυνατόν. Οδηγίες για τη χρήση των 
συγκεκριµένων δυνατοτήτων του προγράµµατος περιήγησής σας, συνήθως µπορείτε να βρείτε στο 
εγχειρίδιο ή στο αρχείο βοήθειας του προγράµµατος περιήγησής σας. 

Η άρνηση χρήσης ή απενεργοποίηση των τεχνολογιών ανίχνευσης µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένη 
διαθεσιµότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος ή 
ορισµένα τµήµατα της ιστοσελίδας της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος µπορεί να µη λειτουργούν πλέον 
σωστά. 

Cookies 

Χρησιµοποιούµε τα cookies για να σας παρέχουµε ένα ασφαλές, λειτουργικό και φιλικό προς το χρήστη 
ιστότοπο. 

Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου τα οποία ένας ιστότοπος 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 για ένα χρονικό διάστηµα, κι έτσι δεν χρειάζεται να 
εισάγετε τις προτιµήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλοµετράτε τις σελίδες 
του. 

Όταν αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις των cookies σας, αυτές θα ισχύουν και για τις µελλοντικές επισκέψεις 
σας στην ιστοσελίδα της Allianz. Ωστόσο, για τεχνικούς λόγους πέραν του ελέγχου της Allianz, αυτό δεν 
µπορεί να εγγυηθεί. Για παράδειγµα, εάν επαναρυθµίσετε το πρόγραµµα περιήγησής σας, διαγράψετε 
τα cookies ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος από άλλο πρόγραµµα 
περιήγησης ή συσκευή, οι ρυθµίσεις σας για τα cookies µπορεί να χαθούν. 

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα µε τις επιθυµίες σας. 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. 

Σε περίπτωση που επιθυµείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις 
ρυθµίσεις του φυλλοµετρητή σας, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες ανάλογα µε το φυλλοµετρητή 
που χρησιµοποιείτε, ώστε να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες: 

• Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835 
• Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored 
• Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 
• Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
• Safari http://support.apple.com/kb/PH5042 
• Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677  

Google Analytics 

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιµοποιεί το GoogleAnalytics, µια υπηρεσία αναλυτικών στοιχείων ιστού που 
παρέχεται από την Google, Inc ("Google"). Το GoogleAnalytics χρησιµοποιεί "cookies", τα οποία είναι 
αρχεία κειµένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, βοηθώντας τον ιστότοπο να αναλύσει πώς οι 
χρήστες χρησιµοποιούν το site. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies για τη χρήση της 
ιστοσελίδας θα µεταδίδονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακοµιστές στις Η.Π.Α. 

Σε περίπτωση που ενεργοποιείται η ανωνυµοποίηση του ΙP σε αυτή την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας 
θα περικοπεί εντός της ζώνης των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα συµβαλλόµενα µέρη 
της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η συνολική 
διεύθυνση IP θα µεταφέρεται πρώτα σε ένα διακοµιστή της Google στις ΗΠΑ και θα περικόπτεται εκεί. Η 
ανωνυµοποίηση του ΙP είναι ενεργή σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Google θα χρησιµοποιήσει αυτές τις 
πληροφορίες για λογαριασµό του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας για την αξιολόγηση της χρήσης του 
δικτυακού τόπου, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά µε τη δραστηριότητα στον ιστότοπο για τους 
διαχειριστές της ιστοσελίδας και την παροχή σε αυτούς άλλων υπηρεσιών  που αφορούν στη 
δραστηριότητα στην ιστοσελίδα και στη χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP, την οποία ο browser σας 
µεταφέρει στο πλαίσιο εφαρµογής του GoogleAnalytics, δεν θα συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλα 
δεδοµένα τυχόν συλλέγονται από την Google. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας 

http://support.microsoft.com/kb/278835
http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
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τις κατάλληλες ρυθµίσεις στο πρόγραµµα περιήγησής σας, ωστόσο, παρακαλούµε να σηµειώσετε ότι αν 
το κάνετε αυτό µπορεί να µην είναι δυνατή η πλήρης λειτουργικότητα αυτής της ιστοσελίδας. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη συλλογή στοιχείων σας από το GoogleAnalytics, µε 
µελλοντική ισχύ, µε τη λήψη και εγκατάσταση του GoogleAnalyticsOpt-outBrowserAdd-on για το τρέχον 
πρόγραµµα περιήγησής σας: 
(Για την εγκατάσταση, κάντε κλικ εδώ:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el-GR) 

Σε ποιους γνωστοποιούµε τα στοιχεία σας που συλλέγονται από την ιστοσελίδα µας; 

Η επιχείρηση Νεοκλής Δ. Τσάφος µπορεί να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες σας στους συνεργάτες της, 
τους αντιπροσώπους της και τους τρίτους παρόχους µε τους οποίους έχει συνάψει σύµβαση, εντός ή 
εκτός της χώρας διαµονής σας, για την παροχή υπηρεσιών στην ίδια και µόνο για τους σκοπούς που 
αναφέρονται πιο πάνω. Οι θυγατρικές, οι αντιπρόσωποι µας και οι τρίτοι πάροχοι που έχουν πρόσβαση 
στα προσωπικά δεδοµένα που λαµβάνονται µέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος, 
είναι υποχρεωµένοι να συµµορφώνονται µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς για την επεξεργασία 
τους. 

Κατά τη µεταφορά δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σε διεθνές και τοπικό επίπεδο διασφαλίζουµε τη 
συµµόρφωση µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς συνάπτοντας συµβάσεις στις οποίες ορίζεται 
ότι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδοµένων θα διατηρούν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας 
τους. Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουµε τις πληροφορίες σας που συλλέγουµε από την ιστοσελίδα 
µας σε Δηµόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Οργανισµούς στα πλαίσια εκπλήρωσης των σχετικών νοµίµων 
υποχρεώσεων της επιχείρησης Νεοκλής Δ. Τσάφος. 

Τι µέτρα ασφαλείας εφαρµόζονται για την προστασία των πληροφοριών σας που συλλέγονται 
µέσω της ιστοσελίδας µας; 

Η επιχείρηση Νεοκλής Δ. Τσάφος έχουν εφαρµόσει όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα 
ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων που συλλέγονται µέσω της ιστοσελίδας 
της, έναντι µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής. 

Πώς χειριζόµαστε τα ηλεκτρονικά µηνύµατα που αποστέλλονται προς και από την επιχείρηση 
Νεοκλής Δ. Τσάφος; 

Όλα τα ηλεκτρονικά µηνύµατα που αποστέλλονται από και προς το www.tsafosagency.gr 
προστατεύoνται από εύλογα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα και πρόσβαση σε αυτά µπορεί να δοθεί µόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς (π.χ. δικαστική εντολή, 
υποψία εγκληµατικής συµπεριφοράς, η παραβίαση των κανονιστικών υποχρεώσεων). Όλα τα µηνύµατα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου απορρίπτονται µετά τη λήξη της προβλεπόµενης προθεσµίας διατήρησης. 

Πώς µπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να επανεξετάσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

Μπορείτε, εφόσον επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόµους ή κανονισµούς: 
• Να ελέγξετε αν διατηρούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, 
• Να µας ζητήσετε να σας παρέχουµε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδοµένων, ή 
• Να µας ζητήσετε να διορθώσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, όπου αυτά είναι ανακριβή. 

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο αίτηµα σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων, 
παρακαλούµε να στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: neo.tsafos@yahoo.gr 

Τελευταία ενηµέρωση: 25/05/2018 
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