Πολιτική Απορρήτου

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της
τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών
ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη
σχετική νέα ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας h
ttp://www.zoo-zoo.gr
υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν.
2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τους νόμους 2774/1999, 3471/2006 και το άρθρο 8
του Ν. 2819/2000, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000) και ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ
και 97/66/ΕΚ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις
αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση το zoo-zoo.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των
προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών της ιστοσελίδας και μέσα
στο υφιστάμενο κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/μέλος δε συμφωνεί με
τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην
επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

1. Το zoo-zoo.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
παρέχει αυτόβουλα ο επισκέπτης/μέλος κατά τη χρήση των υπηρεσιών του και για τους
σκοπούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Η χρήση για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ειδική έγγραφη
συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους, ο οποίος έχει δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του
αυτή οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης αίτησης. Το zoo-zoo.gr δε συλλέγει πληροφορίες για
τους επισκέτες/μέλη του από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς
οργανισμούς.

2. Το zoo-zoo.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο
δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών του σε
κανένα τρίτο φορέα. Το zoo-zoo.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των
επισκεπτών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο αν:
2.α. Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/μελών για τη διοχέτευση προσωπικών
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δεδομένων
2.β. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που
συνεργάζονται με το zoo-zoo.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και
παραγγελιών των επισκεπτών/μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται
με το zoo-zoo.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι
επισκέπτες/μέλη του καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος
για την παροχή υποστήριξης προς αυτό.
2.γ. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις
αρμόδιες και μόνο αρχές.

3. Το zoo-zoo.gr παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/μέλη του να διαβιβάζουν τα
προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, με μέθοδο
ασφαλούς διαβίβασης (χρήση πρωτοκόλλου SSL, ειδικών αλγόριθμων κρυπτογράφησης
δεδομένων κ.τ.λ.) . Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Το
zoo-zoo.gr τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα
εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που
τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση,
ακούσια καταστροφή. Το zoo-zoo.gr δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης,
επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική, στον
επισκέπτη/μέλος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά
αμέλεια ή δόλο του.

4. Ο επισκέπτης/μέλος δικαιούται να ενημερωθεί σχετικά με το εάν τα προσωπικά του
δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το zoo-zoo.gr. Η σχετική αίτηση
οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στη διεύθυνση της εταιρείας, μαζί με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα του
αιτούντος, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις
αποφάσεις της άρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το zoo-zoo.gr
υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών,
αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του
αιτούντος, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο του. Ο επισκέτης/μέλος δικαιούται να προβάλει
εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων του. Ειδικότερα μπορεί να
ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή
ακόμα και διαγραφή τους.

5. Το zoo-zoo.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/μέλους, τα οποία
αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου του (web server), όπως είναι η
διεύθυνση IP, το όνομα χώρου (domain name), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το
σύστημα του Η/Υ του. Τα δεδομένα όμως αυτά δε σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγονται αυτόματα, χωρίς προηγούμενη
συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους και σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του
συστήματος, καθώς και με την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.

6. Ο επισκέπτης/μέλος που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο zoo-zoo.gr, προκειμένου να
λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική
αίτηση τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα, στοιχεία επικοινωνίας. Το
zoo-zoo.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που
ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/μέλη
των υπηρεσιών αυτών.

7. To zoo-zoo.gr περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα
οποία δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά
πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το zoo-zoo.gr για τους όρους προστασίας
των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών τους οποίους οι φορείς αυτοί
ακολουθούν.
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