
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy) διέπεται από τη σχετική ελληνική και κοινοτική 

νομοθεσία, και ειδικότερα από τον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 «Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR, General Data Protection Regulation). Η 

επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του ιστοτόπου 

www.epatoys.gr είναι σύμφωνη με την ανωτέρω νομοθεσία και η χρήση του ιστοτόπου από τον 

επισκέπτη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα στην 

ιστοσελίδα μας, για εσάς ή για τρίτο πρόσωπο, εγγυάστε ότι έχετε τη σχετική άδεια για να το 

πράξετε και ότι θα ενημερώσετε το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με την ταυτότητά μας, τον τρόπο 

με τον οποίο χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα και ότι μπορεί να αποκτήσει 

πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.Η εταιρεία ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να 

ενημερώνει και να τροποποιεί την παρούσα πολιτική και οι χρήστες οφείλουν να τη 

συμβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά 

δεδομένα που συλλέγονται μέσα από την ιστοσελίδα είναι η εταιρεία ΥΙΟΙ Ρ. ΑΚΟΥΑΡΟΝΗ Ο.Ε. 

(«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΠΑ»), που εδρεύει στο 10ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001, 

Τ.Θ.60604 με Αρ. ΓΕΜΗ 038177405000. 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση της ιστοσελίδας που 

πραγματοποιείτε. Η συλλογή πληροφοριών πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα μας: 

α) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (ως μέλος ή επισκέπτης): τη διεύθυνση ΙP του 

επισκέπτη, το µοντέλο της συσκευής, το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείτε, το όνοµα του 

Internet service provider, την ιστοσελίδα από την οποία µας επισκέπτεστε, την ηµεροµηνία και 

ώρα επίσκεψης της ιστοσελίδας µας. 

Νοµική βάση της επεξεργασίας είναι το έννοµο συµφέρον της εταιρείας µας σύµφωνα µε το άρ. 6 

παρ. γ του Γενικού Κανονισµού.   

β) όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία του ενημερωτικού μας δελτίου (newsletter):Το 

Ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία της επιχείρησής σας, το όνοµα του καταστήµατος, Επάγγελµα, 

ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, Διεύθυνση Επιχείρησης (οδός, αριθµός, περιοχή, πόλη, Τ.Κ.) τηλέφωνο, Email, 

Website, όνοµα υπευθύνου.  

Νοµική βάση της επεξεργασίας στην περίπτωση αυτή είναι η συγκατάθεσή σας µε την έννοια του 

άρ. 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισµού. Διατηρείτε βέβαια το δικαίωμα να μας ενημερώσετε ανά 

πάσα στιγμή ότι πλέον δεν επιθυμείτε να σας αποστέλλουμε newsletter με αποστολή σχετικού e-

mail στο  sales@epatoys.gr οπότε και θα σταματήσουμε την αποστολή αυτών. 

γ) όταν παραγγέλνετε τα προϊόντα μας μέσω της ειδικής υπηρεσίας για εμπόρους (B2B):Το 

Ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία της επιχείρησής σας, το όνοµα του καταστήµατος, Επάγγελµα, 

ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ,Διεύθυνση Επιχείρησης (οδός, αριθµός, περιοχή, πόλη, Τ.Κ.) Τηλέφωνο,  Email, 

Website, όνοµα υπευθύνου.  

Νοµική βάση της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύµβασης στην οποία αντισυµβαλλόµενο 

µέρος είναι το υποκείµενο των δεδοµένων κατά το άρ. 6 παρ. β του Γενικού Κανονισµού καθώς 

επίσης η συµµόρφωση προς τις έννοµες υποχρεώσεις µας όπως αυτές καθορίζονται από τη 

φορολογική νοµοθεσία κατά το άρ. 6 παρ. γ του Γενικού Κανονισµού. 

http://www.epatoys.gr/
mailto:sales@epatoys.gr


δ) όταν επικοινωνείτε μαζί μας αυτοβούλως για να ζητήσετε υποστήριξη ή να υποβάλλετε 

ερώτηση αναφορικά με τις υπηρεσίες μας μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας: το όνομά σας  

και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση  

Νοµική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση σας ως θετική ενέργεια από µέρους σας να 

µας παράσχετε τα ανωτέρω δεδοµένα για το για τον σκοπό της επικοινωνίας µαζί µας. 

Η Εταιρεία µας λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία και 

ασφάλεια των προσωπικών σας δεδοµένων από τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, χρήση, 

αποκάλυψη, αλλοίωση ή καταστροφή, σε συµφωνία µε τους σχετικούς νόµους περί προστασίας 

και απορρήτου των προσωπικών δεδοµένων. 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σας διατηρούνται για όσο διάστηµα διαρκεί η συγκατάθεσή 

σας (ανάλογα με το σκοπό συλλογής των δεδομένων) ή για όσο διάστημα διατηρούµε 

οποιαδήποτε εµπορική  ή άλλη σχέση µαζί σας.  

Όταν παρέλθει η αναγκαία περίοδος τήρησης των δεδοµένων αυτά θα διαγράφονται από τις 

βάσεις δεδοµένων της Εταιρείας, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους επιβάλλεται λόγω 

συµµόρφωσης µε σχετική διάταξη νόµου ή συµβατική υποχρέωση της Εταιρείας.  

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Ο σκοπός της συλλογής πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά στα πλαίσια διεξαγωγής της 

δραστηριότητάς μας και παροχής υπηρεσιών από εμάς προς εσάς, και δεν επιτρέπεται η χρήση 

για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, ή η κοινοποίηση/γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών σε τρίτες 

ιστοσελίδες.  

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 

Τα δεδοµένα σας συλλέγονται και γίνονται αντικείµενο επεξεργασίας µόνο από  εξουσιοδοτηµένο 

από την εταιρεία µας υπαλληλικό προσωπικό. Η εταιρεία µας κατά κανόνα δεν διαβιβάζει τα 

προσωπικά δεδοµένα σας σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδοµένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε 

επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή µας, οι οποίοι δεσµεύονται µε έγγραφη 

σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 28 ΓΚΠΔ.Η Εταιρεία µας ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά 

δεδοµένα σας σε φορείς του δηµοσίου, ή όπως Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες και κάθε 

∆ηµόσια Υπηρεσία, διοικητική, δικαστική, εποπτική, ρυθµιστική ή άλλη Αρχή στο πλαίσιο 

άσκησης των νόµιµων καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους, στον βαθµό που υφίσταται 

υποχρέωση από το νόµο  η επιτάσσεται η διαβίβαση αυτών λόγω συµµόρφωσης µε σχετικές 

διατάξεις νόµου (λ.χ. δικαστικές αρχές) για την υποστήριξη των εννόµων συµφερόντων της.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ 

Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Γενικό Κανονισµό Προστασίας  Δεδοµένων 679/2016  (άρθρα. 

15-22) έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:   

• το δικαίωµα πρόσβασης, δηλαδή ενηµέρωσης, κατόπιν αιτήµατός σας, για το κατά πόσο ή 

όχι τα προσωπικά σας στοιχεία υφίστανται νόµιµη επεξεργασία  

• το δικαίωµα διόρθωσης/ενημέρωσης των προσωπικών σας δεδοµένων 

• το δικαίωµα φορητότητας 



• το δικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας 

συµπεριλαµβανοµένης της κατάρτισης προφίλ,    

• το δικαίωµα περιορισµού της  επεξεργασίας των δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα  

• το δικαίωµα διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων ( «δικαίωµα στη λήθη») υπό τους 

περιορισµούς του νόµου 

• το δικαίωµα να προβείτε σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). http://www.dpa.gr 

ΧΡΗΣΗ COOKIES 

Η συναίνεση στη χρήση των cookies σε συμφωνία με τους όρους της πολιτικής μας κατά την 

πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπο, μας επιτρέπει τη χρήση cookies κάθε φορά που 

επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. 

Η ιστοσελίδα www.epatoys.gr ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της 

ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση 

διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που 

αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε 

εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης 

του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα 

www.epatoys.gr, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες 

είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του 

φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό 

του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.  

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας www.epatoys.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για 

πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη 

χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης 

cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / πελάτης των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να 

έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από 

τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (Browser), αναλόγως του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ  

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ή τη χρήση των Προσωπικών 

Δεδομένων που έχετε υποβάλει ή καταστήσει διαθέσιμα μέσω αυτού του ιστοτόπου, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@epatoys.gr γράφοντας στο πεδίο θέματος του 

μηνύματός σας «Πολιτική Απορρήτου». Το ίδιο ισχύει για οποιαδήποτε παράπονα σχετικά με την 

Πολιτική Απορρήτου μας ή την συλλογή, χρήση ή διάθεση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σας.  

Τα αιτήματα και τα ερωτήματά σας εξετάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 

προστασίας απορρήτου, παρέχοντάς σας όλα τα σχετικά δικαιώματα που πηγάζουν και 

απορρέουν από αυτήν.  
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