
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΑΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΗ 

 

Ι. Ειςαγωγικά 

 

Καλϊσ ιλκατε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ «entropia-coaching.com» (ςτο εξισ ωσ: «η διαχειρίστρια», που 

εδρεφει ςτo Αμβοφργο, οδόσ Theodor-Yorck-Straße 15, 21079, Γερμανία (ΑΦΜ:4700504986 , Δ.Ο.Υ.: 

Hamburg-Harburg).  

Η χριςθ τθσ θλεκτρονικισ μασ ςελίδασ και των υπθρεςιϊν ποφ παρζχονται ςτον επιςκζπτθ/χριςτθ 

από τον ιςτότοπο www.entropia-coaching.com προχποκζτει τθν ανεπιφφλακτθ ςυμφωνία ςασ με 

τουσ Γενικοφ Όρουσ Συναλλαγϊν και χριςθσ του παρόντοσ ιςτότοπου.  

Kάκε επιςκζπτθσ/χριςτθσ τθσ ιςτοςελίδασ μασ οφείλει να διαβάςει και να μελετιςει προςεκτικά 

τουσ όρουσ χριςθσ που ακολουκοφν και ςε περίπτωςθ διαφωνίασ οφείλει να μθν κάνει χριςθ τουσ. 

Ειδάλλωσ τεκμαίρεται, ότι τουσ αποδζχεται ρθτά και ανεπιφφλακτα και παραχωρεί τθ ςυγκατάκεςθ 

του. Οι κατωτζρω όροι χριςθσ ιςχφουν για το ςφνολο του περιεχομζνου του διαδικτυακοφ μασ 

τόπου. Η διαχειρίςτρια δφναται οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι να τροποποιεί τουσ όρουσ χριςθσ και 

τισ προχποκζςεισ, οι δε χριςτεσ/επιςκζπτεσ οφείλουν κάκε φορά να ελζγχουν για ενδεχόμενεσ 

αλλαγζσ και εφόςον εξακολουκοφν τθ χριςθ, τεκμαίρεται ότι αποδζχονται ρθτά και ανεπιφφλακτα 

τουσ τροποποιθμζνουσ όρουσ και προχποκζςεισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ οφείλουν να απζχουν τθν 

επίςκεψθ ςτο διαδικτυακό μασ τόπο. Ο χριςτθσ/επιςκζπτθσ που χρθςιμοποιεί τισ υπθρεςίεσ του 

διαδικτυακοφ μασ τόπου υποχρεοφται, να το κάνει ςφμφωνα με το νόμο, τα χρθςτά ικθ και τουσ 

παρόντεσ όρουσ και να μθν προβαίνει ςε πράξεισ ι παραλείψεισ που μποροφν να προκαλζςουν 

βλάβθ ςε τρίτουσ, ςτθ λειτουργία του διαδικτυακοφ τόπου ι ςε πνευματικά δικαιϊματα τθσ 

διαχειρίςτριασ. 

 

ΙΙ. Δικαιώματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

 

Η παροφςα ιςτοςελίδα και το περιεχόμενο αυτισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εικόνων, γραφικϊν, 

φωτογραφιϊν, ςχεδίων, κειμζνων και παρεχόμενων υπθρεςιϊν αποτελοφν πνευματικι ιδιοκτθςία 

τθσ διαχειρίςτριασ Vasiliki Amarantidou Theodor-Yorck-Straße 15, 21079, Hamburg, και 

προςτατεφεται κατά τισ ςχετικζσ διατάξεισ του γερμανικοφ δικαίου, του ευρωπαϊκοφ δικαίου και 

των διεκνϊν ςυμβάςεων. 

Απαγορεφεται οποιαδιποτε αντιγραφι, αναλογικι-ψθφιακι εγγραφι και μθχανικι αναπαραγωγι, 

διανομι, μεταφορά, μεταφόρτωςθ (downloading), μεταποίθςθ, μεταπϊλθςθ, δθμιουργία 

παράγωγθσ εργαςίασ ι παραπλάνθςθ του κοινοφ ςχετικά με τον πραγματικό παροχζα του 

περιεχομζνου των επιμζρουσ διαδικτυακϊν τόπων. Τυχόν αναπαραγωγι, επανζκδοςθ, 

downloading, ανακοίνωςθ, διάδοςθ, μετάδοςθ ι κάκε άλλθ χριςθ του περιεχομζνου με 

οποιοδιποτε τρόπο ι μζςο για εμπορικοφσ ι άλλουσ ςκοποφσ επιτρζπεται μόνο κατόπιν 

προθγοφμενθσ γραπτισ άδειασ των νόμιμων δικαιοφχων των ανωτζρω πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

Τα ονόματα, οι εικόνεσ, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίςματα που αντιπροςωπεφουν τθν 

διαχειρίςτρια είναι αποκλειςτικά ςιματα και διακριτικά γνωρίςματα τθσ διαχειρίςτριασ. 

Προςτατεφονται από τουσ γερμανικοφσ, κοινοτικοφσ και διεκνείσ νόμουσ περί εμπορικϊν ςθμάτων, 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και ακζμιτου ανταγωνιςμοφ.  

Σε κάκε περίπτωςθ θ εμφάνιςθ και ζκκεςι τουσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ διαχειρίςτριασ δεν κα πρζπει 

με κανζνα τρόπο να εκλθφκεί ωσ μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ άδειασ ι δικαιϊματοσ χριςθσ τουσ. 

http://www.entropia-coaching.com/


 

ΙΙΙ. Προςταςία προςωπικών δεδομζνων 

1.Γενικά 

Ο ιςτότοποσ ςυμμορφϊνεται με τθν νομοκεςία περί προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων των 

χρθςτϊν που ακολουκεί: 

1. Οδθγία τθσ Ε.Ε. για τθν προςταςία των δεδομζνων του 1995 (DPD) 

2. Κανονιςμόσ 2018 για τθν γενικι προςταςία δεδομζνων τθσ Ε.Ε. (GDPR) 

 

2. Πεδίο εφαρμογισ 

Η παροφςα ενθμζρωςθ απευκφνεται ςε φυςικά πρόςωπα που επιςκζπτονται τον/τουσ ιςτότοποφσ 

μασ ι διενεργοφν οποιαδιποτε επικοινωνία-ςυναλλαγι με τθν διαχειρίςτρια, όπωσ ενδεικτικά: ςε 

πελάτεσ που διατθροφν μόνιμθ ςχζςθ ςυνεργαςίασ με τθν διαχειρίςτρια ι διερχόμενουσ ι/και 

υποψθφίουσ πελάτεσ, ςτουσ νόμιμουσ ανά περίπτωςθ εκπροςϊπουσ ι/και αντιπροςϊπουσ αυτϊν 

κακϊσ και ςτουσ ειδικοφσ ι κακολικοφσ τουσ διαδόχουσ, ςε εκπροςϊπουσ νομικϊν προςϊπων, ςε 

εκπροςϊπουσ αυτϊν και γενικά ςε κάκε φυςικό πρόςωπο που υπό οποιαδιποτε ιδιότθτα ζχει 

ςυναλλαγζσ ι επικοινωνεί με τθν διαχειρίςτρια. 

Με τθν παροφςα ενθμζρωςθ παρζχονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςυλλογι, χριςθ, και 

επεξεργαςία των προςωπικϊν πλθροφοριϊν ςασ, από τθν διαχειρίςτρια και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ ςε 

ςχζςθ με τθ χριςθ των θλεκτρονικϊν εφαρμογϊν για Η/Υ και κινθτζσ ςυςκευζσ, των ςελίδων των 

κοινωνικϊν μζςων δικτφωςθσ που ςυνδζονται με αυτιν τθν Πολιτικι Απορριτου, τισ κάκε είδουσ 

αλλθλεπιδράςεισ ςασ με τθν διαχειρίςτρια, όπωσ ενδεικτικά κατά τθ διάρκεια προςωπικϊν 

ςυναντιςεων ι ςε εκδθλϊςεισ τθσ διαχειρίςτρια ι ςτο πλαίςιο άλλων δραςτθριοτιτων πωλιςεων 

και μάρκετινγκ. Όταν επιςκζπτεςτε τον ιςτότοπό μασ, ζχετε τθ δυνατότθτα να ςυνδεκείτε με 

ιςτοτόπουσ, υπθρεςίεσ, κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογζσ ι άλλεσ λειτουργίεσ που δεν ανικουν ςτθν 

διαχειρίςτρια. Η ενεργοποίθςθ αυτϊν των λειτουργιϊν κα οδθγιςει ςε άλλα μζρθ του διαδικτφου, 

όπου θ διαχειρίςτρια δεν ζχει κανζνα ζλεγχο επί των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν των άλλων μερϊν. 

Σασ ενκαρρφνουμε να ελζγξετε τισ πολιτικζσ απορριτου αυτϊν των μερϊν πριν χρθςιμοποιιςετε 

αυτζσ τισ λειτουργίεσ. 

3. Ποιοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων 

Η διαχειρίςτρια ενεργεί ωσ «Υπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ» . 

4. Ποια δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα επεξεργαηόμαςτε και από ποφ τα ςυλλζγουμε 

Η διαχειρίςτρια επεξεργάηεται τα δεδομζνα ςασ προςωπικοφ χαρακτιρα τα οποία παρζχονται από 

εςάσ ι από τισ μεταξφ μασ ςχζςεισ, όπωσ: κατά τθ διάρκεια προςωπικϊν ςυναντιςεων, τθ 

ςυμμετοχι ςασ ςε εκδθλϊςεισ ι ςυναντιςεισ. Η διαχειρίςτρια επεξεργάηεται τα δεδομζνα τα οποία 

ζχετε υποβάλει ι πρόκειται να υποβάλετε εςείσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί ςασ, απαραίτθτα για τθν 

ζναρξθ, τθ διατιρθςθ και τθν εκτζλεςθ επικοινωνίασ ι πάςθσ φφςεωσ ςυναλλαγϊν ςασ με τθν 

διαχειρίςτρια. Η επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα ςυνίςταται ςτθ ςυλλογι, 

καταχϊριςθ, οργάνωςθ, διάρκρωςθ, αποκικευςθ, μεταβολι, ανάκτθςθ, αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, 

χριςθ, διαβίβαςθ, περιοριςμό ι διαγραφι των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που ζχουν 

περιζλκει ι κα περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ διαχειρίςτριασ. Τα προςωπικά δεδομζνα ςασ τα οποία 

παρζχετε ςτθν διαχειρίςτρια πρζπει να είναι πλιρθ και ακριβι και να επικαιροποιοφνται με τθ δικι 

ςασ επιμζλεια άμεςα. Σε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ τουσ ι όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτθτο από 



τθν διαχειρίςτρια για τθ διατιρθςθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ ι ςε εκπλιρωςθ υποχρζωςθσ τθσ  

διαχειρίςτριασ που απορρζει από το νόμο και τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ. 

5. Γιατί και πωσ χρθςιμοποιοφμε τισ προςωπικζσ ςασ πλθροφορίεσ 

Χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα για τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ: 

 Κατά τθν επικοινωνία για τθν απάντθςθ των αιτθμάτων ςασ και των ερωτιςεϊν ςασ προσ 

τθν διαχειρίςτρια. Εάν επικοινωνιςετε μαηί μασ (όπωσ υποβολι αιτιματοσ επικοινωνίασ 

ςτον/ςτουσ ιςτότοποφσ μασ, τθ ςυμμετοχι ςασ ςε εκδθλϊςεισ τθσ διαχειρίςτριασ ι άλλεσ 

περιπτϊςεισ, αποςτολι μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, τθλεφωνικά, με τθν 

επίςκεψθ ςασ ςε πλατφόρμεσ κοινωνικϊν δικτφων), επεξεργαηόμαςτε πλθροφορίεσ ςασ για 

να επικοινωνιςουμε μαηί ςασ και να απαντιςουμε ςτα αιτιματά ςασ. 

 Μποροφμε επίςθσ να επεξεργαςτοφμε προςωπικζσ πλθροφορίεσ για να αλλθλεπιδράςουμε 

μαηί ςασ μζςω των κοινωνικϊν δικτφων. 

 Για τθν τεχνικι και λειτουργικι διαχείριςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ διαχειρίςτριασ. 

 Για να προωκιςει θ διαχειρίςτρια τισ υπθρεςίεσ τθσ και να προςαρμόςει τισ 

δραςτθριότθτεσ μάρκετινγκ και υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τα ςυμφζροντα ςασ. Η 

διαχειρίςτρια μπορεί να χρθςιμοποιιςει πλθροφορίεσ ςχετικά με εςάσ για να ςασ 

ενθμερϊςει για νζεσ εξελίξεισ υπθρεςιϊν, ςυμβάντα, ειδοποιιςεισ, ενθμερϊςεισ, τιμζσ, 

όρουσ, ειδικζσ προςφορζσ και ςυναφείσ εκςτρατείεσ και προωκιςεισ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των ενθμερωτικϊν δελτίων (Newsletter). 

 Μποροφμε επίςθσ να επεξεργαςτοφμε τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία για να δθμοςιεφςουμε 

τθν άποψι ςασ για τισ υπθρεςίεσ μασ ςτον/ ιςτότοποφσ μασ, αφοφ πρϊτα ζχουμε λάβει τθ 

κετικι ςασ ςυγκατάκεςθ για αυτό το ςκοπό. 

 Για να αναλφςουμε, να αναπτφξουμε, να βελτιϊςουμε και να βελτιςτοποιιςουμε τθ χριςθ, 

τθ λειτουργία και τθν απόδοςθ του/των ιςτοτόπων μασ και υπθρεςιϊν μασ. Μποροφμε να 

επεξεργαςτοφμε προςωπικζσ πλθροφορίεσ προκειμζνου να αναλφςουμε, να αναπτφξουμε, 

να βελτιϊςουμε και να βελτιςτοποιιςουμε τθ χριςθ, τθ λειτουργία και τθν απόδοςθ των 

δικτυακϊν μασ τόπων, των προϊόντων και υπθρεςιϊν μασ κακϊσ και τισ εκςτρατείεσ 

μάρκετινγκ και πωλιςεων. 

 Για να διαχειριςτοφμε τθν αςφάλεια του/των ιςτοτόπων, των δικτφων και των ςυςτθμάτων 

μασ. Μποροφμε να ςυλλζξουμε και να επεξεργαςτοφμε δεδομζνα ςχετικά με τθ χριςθ 

του/των ιςτοτόπων μασ, προκειμζνου να διαςφαλίςουμε τθν αςφάλεια των δικτυακϊν 

τόπων, των δικτφων και των ςυςτθμάτων μασ ι να διερευνιςουμε και να αποτρζψουμε 

ενδεχόμενεσ απάτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απάτθσ διαφθμίςεων και επικζςεων ςτον 

κυβερνοχϊρο. 

 Για τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ και για να τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ.  

 Η διαχειρίςτρια επεξεργάηεται νόμιμα τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα εφόςον θ 

επεξεργαςία α) είναι απαραίτθτθ για τθν εξυπθρζτθςθ, υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ 

των ςυναλλαγϊν ςασ με τθν διαχειρίςτρια β) είναι απαραίτθτθ για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ 

διαχειρίςτριασ με ζννομθ υποχρζωςι τθσ ι για τθν επιδίωξθ των εννόμων ςυμφερόντων 

τθσ που απορρζουν από τισ ςχζςεισ ςασ με τθν διαχειρίςτρια ι από άλλα δικαιϊματά τθσ 

που απορρζουν από το νόμο, γ) είναι απαραίτθτθ για τθν εκπλιρωςθ κακικοντόσ τθσ που 



εκτελείται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον ςτο πλαίςιο του εκάςτοτε ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και 

κανονιςτικοφ πλαιςίου και δ) βαςίηεται ςτθν προθγοφμενθ ρθτι ςυναίνεςι ςασ, εφόςον θ 

επεξεργαςία δεν κεμελιϊνεται ςε κάποια από τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ νόμιμεσ βάςεισ 

επεξεργαςίασ. 

Πζραν των ανωτζρω και αποκλειςτικά μόνον για το ςκοπό που αναφζρεται, θ διαχειρίςτρια δεν 

επεξεργάηεται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα, εκτόσ εάν: 

1. Ζχετε δϊςει ρθτά τθ ςυγκατάκεςι ςασ προσ τοφτο για κάποιο ςυγκεκριμζνο ςκοπό. 

2. Τα δεδομζνα ζχουν προδιλωσ δθμοςιοποιθκεί από εςάσ. 

3. Η επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ τόςο των δικϊν 

ςασ νομικϊν αξιϊςεων όςο και τθσ διαχειρίςτριασ ωσ υπευκφνου επεξεργαςίασ. 

4. Η επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για λόγουσ ουςιαςτικοφ δθμοςίου ςυμφζροντοσ όπωσ θ 

διερεφνθςθ ποινικά διωκόμενθσ πράξθσ ςτο πλαίςιο του νόμου για τθν πρόλθψθ και 

καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ. 

Η διαχειρίςτρια ζχει λάβει ςε κάκε περίπτωςθ όλα τα εφλογα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για τθν 

αςφαλι τιρθςθ και επεξεργαςία των δεδομζνων ςασ προςωπικοφ χαρακτιρα που ανικουν ςτισ 

παραπάνω ειδικζσ κατθγορίεσ. 

7. Δεδομζνα που αφοροφν ανθλίκουσ 

Όλεσ οι υπθρεςίεσ μασ απευκφνονται ςε ενθλίκουσ. Η διαχειρίςτρια επικεντρϊνεται ςτθν 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των ιδιωτϊν και επιχειριςεων. Οι ιςτοςελίδεσ μασ δεν απευκφνονται ςε 

ανθλίκουσ και θ διαχειρίςτρια δεν προωκεί οφτε εμπορεφεται τισ υπθρεςίεσ τθσ ςε ανθλίκουσ. 

8. Πωσ διαςφαλίηουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα 

Η διαχειρίςτρια ςε ςυμμόρφωςθ με το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο ζχει προβεί ςε όλεσ τισ ενζργειεσ 

που απαιτοφνται, εφαρμόηοντασ εφλογα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα για τθ νόμιμθ τιρθςθ, τθν 

επεξεργαςία και τθν αςφαλι φφλαξθ του αρχείου δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 

δεςμευόμενθ να διαςφαλίηει και να προςτατεφει με κάκε τρόπο τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν 

ςασ δεδομζνων από απϊλεια ι διαρροι, αλλοίωςθ, διαβίβαςθ ι τθν με οποιονδιποτε άλλο τρόπο 

ακζμιτθ επεξεργαςία τουσ. Η διαχειρίςτρια δεν διαβιβάηει τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε τρίτα 

πρόςωπα, ςε τρίτεσ χϊρεσ ι διεκνείσ οργανιςμοφσ, εκτόσ εάν θ διαβίβαςθ επιβάλλεται από το 

ιςχφον κανονιςτικό ι νομοκετικό πλαίςιο. 

9. Ανάκλθςθ ςυγκατάκεςθσ 

Ζχετε δικαίωμα να ανακαλζςετε εγγράφωσ οποτεδιποτε τθ ςυγκατάκεςι ςασ, όπου αυτι 

απαιτείται και ζχει δοκεί, χωρίσ να κίγεται θ νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ που βαςίςτθκε ςε 

αυτιν, μζχρι και τθν θμζρα τθσ ανάκλθςισ τθσ. Η ανάκλθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ ςασ μπορεί να 

υποβλθκεί εγγράφωσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που αναφζρεται υπό τον τίτλο «Επικοινωνιςτε 

μαηί μου». 

10. Χρόνοσ τιρθςθσ δεδομζνων 

Εάν ζχετε εγγραφεί ςτον τομζα μελϊν του ιςτοτόπου τθσ διαχειρίςτριασ, θ τελευταία κα 

διατθριςει τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ ςασ για όςο διάςτθμα διατθρείτε ενεργό λογαριαςμό. Οι 

λογαριαςμοί και τα ςτοιχεία λογαριαςμοφ ςασ κα διαγραφοφν εάν δεν ςυνδεκείτε για 24 ςυνεχείσ 

μινεσ. Εάν ζχετε εγγραφεί για τθ λιψθ ενθμερωτικϊν δελτίων (Newsletter), τα ςτοιχεία τθσ 



εγγραφισ ςασ κα διατθρθκοφν για όςο διάςτθμα είςτε εγγεγραμμζνοι ςτουσ καταλόγουσ διανομισ 

μασ. Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ, όπωσ θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι ο τθλεφωνικόσ 

ςασ αρικμόσ, που ςυλλζγονται είτε θλεκτρονικά, είτε δια ηϊςθσ, από τισ αλλθλεπιδράςεισ μασ και 

χρθςιμοποιοφνται για δραςτθριότθτεσ άμεςου μάρκετινγκ, προϊκθςθσ υπθρεςιϊν, κα 

διατθρθκοφν για όςο διάςτθμα ζχετε ενεργι ςχζςθ με τθν διαχειρίςτρια. Ωσ ενεργι ςχζςθ ορίηεται 

κάκε ςασ επαφι με τθν διαχειρίςτρια ι θ διόρκωςθ και ενθμζρωςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ 

ςασ κακϊσ και των προτιμιςεϊν ςασ, που ζγινε από εςάσ ι μετά από δικό ςασ αίτθμα, τουσ 

τελευταίουσ 24 μινεσ και εφόςον δεν ζχετε υποβάλει αίτθμα διαγραφισ. Τυχόν πλθροφορίεσ που 

ζχουν καταγραφεί μζςω online ςυνομιλίασ, (chat) κα διατθρθκοφν για 60 θμζρεσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυνομιλίασ. 

11. Σα δικαιώματά ςασ 

Ωσ υποκείμενο επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων διατθρείτε τα ακόλουκα δικαιϊματα: 

5. Ζχετε το δικαίωμα να απορρίψετε ι να περιορίςετε τθν επεξεργαςία των πλθροφοριϊν ςασ 

από τθν διαχειρίςτρια. 

6. Δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ςασ αφοροφν και εφόςον 

αυτά υφίςτανται επεξεργαςίασ από τθν διαχειρίςτρια ωσ υπεφκυνθ επεξεργαςίασ, ςτουσ 

ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ, ςτισ κατθγορίεσ των δεδομζνων και ςτουσ αποδζκτεσ ι ςτισ 

κατθγορίεσ αποδεκτϊν αυτϊν. 

7. Δικαίωμα διόρκωςθσ ανακριβϊν δεδομζνων κακϊσ και ςυμπλιρωςθσ ελλιπϊν δεδομζνων. 

8. Δικαίωμα διαγραφισ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. 

9. Δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων εφόςον, είτε 

αμφιςβθτείται θ ακρίβεια αυτϊν, είτε θ επεξεργαςία είναι παράνομθ, είτε εξζλειπε ο 

ςκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ςυντρζχει νόμιμοσ λόγοσ για τθ 

διακράτθςι τουσ. 

Η διαχειρίςτρια δεςμεφεται να ςασ παράςχει κάκε δυνατι ςυνδρομι και βοικεια να αςκιςετε 

αυτά τα ςθμαντικά δικαιϊματα ςασ. 

12. Σρόποσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων ςασ 

Κάκε αίτθμά ςασ αναφορικά με τα προςωπικά ςασ δεδομζνα και τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων ςασ 

απευκφνεται εγγράφωσ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που αναγράφεται υπό τον τίτλο 

«Επικοινωνιςτε μαηί μου».  

Άρνθςθ τθσ διαχειρίςτριασ ι αναιτιολόγθτθ κακυςτζρθςθ ωσ προσ τθν ικανοποίθςθ των αιτθμάτων 

ςασ κατά τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων ςασ, ςασ παρζχει το δικαίωμα να προςφφγετε ςτθν αρμόδια 

εποπτικι αρχι για τθν εφαρμογι των κανονιςμϊν περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Σε 

κάκε περίπτωςθ διατθρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία ςτθν αρμόδια εποπτικι αρχι, 

εφόςον κεωρείτε ότι θ επεξεργαςία των δεδομζνων ςασ προςωπικοφ χαρακτιρα γίνεται κατά 

παράβαςθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ.  Η διαχειρίςτρια με βάςθ τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 

πολιτικι για τθν προςταςία δεδομζνων και ςτο πλαίςιο του εκάςτοτε ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και 

κανονιςτικοφ πλαιςίου, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί με νομικζσ απαιτιςεισ ι να ανταποκρικεί 

ςτισ μεταβαλλόμενεσ επιχειρθματικζσ ανάγκεσ ενδζχεται να ανακεωρεί ι τροποποιεί τθν παροφςα 

ενθμζρωςθ. Η πλζον ενθμερωμζνθ ζκδοςθ μπορεί να βρεκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ διαχειρίςτριασ: 

www.entropia-coaching.com. Σε περίπτωςθ που υπάρχει κάποια ςθμαντικι αλλαγι ςε αυτι τθν 

Πολιτικι Απορριτου, κα ςασ ενθμερϊςουμε και με άλλο κατάλλθλο τρόπο (π.χ. μζςω αναδυόμενθσ 

ειδοποίθςθσ ι διλωςθσ αλλαγϊν ςτθν ιςτοςελίδα μασ). 

http://www.entropia-coaching.com/


13. Διλωςθ Αποποίθςθσ Ευκφνθσ 

Η διαχειρίςτρια ςε καμία περίπτωςθ δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν απαιτιςεισ νομικισ ι αςτικισ ι 

και ποινικισ φφςεωσ οφτε για τυχόν ηθμία από επιςκζπτεσ του διαδικτυακοφ μασ τόπου ι τρίτουσ 

από αιτία που ζχει ςχζςθ με τθ λειτουργία ι μθ ι και τθ χριςθ του διαδικτυακοφ ι και ςε εφλογθ 

αδυναμία παροχισ υπθρεςιϊν και προϊόντων που διατίκενται από αυτόν ι και από τυχόν μθ 

επιτρεπόμενεσ παρεμβάςεισ τρίτων ςε προϊόντα ι και υπθρεςίεσ ι και πλθροφορίεσ που 

διατίκενται μζςω αυτοφ. Η διαχειρίςτρια και οι ςυνεργάτεσ τθσ καταβάλουν κάκε δυνατι 

προςπάκεια για τθν καλι λειτουργία του διαδικτυακοφ ιςτοτόπου, χωρίσ να εγγυϊνται, ότι οι 

λειτουργίεσ του ι των server του, κα είναι αδιάκοπεσ ι χωρίσ κανενόσ είδουσ ςφάλμα, 

απαλλαγμζνεσ από ιοφσ ι άλλα παρόμοια ςτοιχεία. Οι γενικοί όροι ςυναλλαγϊν, χριςθσ και 

απορριτου ενθμερϊκθκαν τελευταία φορά ςτισ: 11.12.2022 


