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ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑÏΤΗ Α.Ε».

Εισαγωγή

Η εταιρειία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑÏÏΤΗ Α.Ε» με είδρα στη Μεταμόί ρφωση Αττικηί ς
και  επιί  της  όδόύί  Ερμόύί  4,  στην  όπόιία  ανηί κει  ό  παρωί ν  διαδικτύακόί ς
ιστόί τόπός,  επιδεικνύί όντας  σύνείπεια  στην  εφαρμόγηί  των  κανόί νων
ασφαλειίας  και  απόρρηί τόύ  των  δεδόμείνων  πρόσωπικόύί  χαρακτηί ρα,
ενημερωί νει τόύς πελαί τες και επισκείπτες των διαδικτύακωί ν ιστόθείσεωί ν
της, όί τι απόί  τις 25 Μαιΐόύ 2018 τιίθεται σε ισχύί  o Γενικόί ς Κανόνισμόί ς για
την πρόστασιία  των πρόσωπικωί ν  δεδόμείνων (GDPR -ΕΕ2016/679).  Στό
πλαιίσιό τόύ κανόνισμόύί  αύτόύί , σας καλόύί με να αναγνωί σετε τόύς όί ρόύς
και  την  πόλιτικηί  απόρρηί τόύ  της  εταιρειίας  μας,  πρόκειμείνόύ  να
ενημερωθειίτε  για  τις  πρακτικείς  και  τη  διαδικασιία  επεξεργασιίας  των
πρόσωπικωί ν  δεδόμείνων  πόύ  μας  παραχωρειίτε.  Επισημαιίνόύμε  όί τι  η
εταιρειία  μας λαμβαί νει  όί λα τα απαραιίτητα μείτρα πρός εξασφαί λιση της
ιδιωτικόί τητας των πρόσωπικωί ν σας δεδόμείνων, τηρωί ντας απαρείγκλιτα
τό  ύφισταί μενό  εθνικόί  και  εύρωπαιϊκόί  κανόνιστικόί  και  νόμόθετικόί
πλαιίσιό.

1. Έννοια Προσωπικών Δεδομένων. Τι είναι ο Γενικός Κανονισμός  
για  την  προστασία  των  προσωπικών  δεδομένων.  (  GENERAL  
DATA     PROTECTION     REGULATION   2016/679)  

Η είννόια των πρόσωπικωί ν δεδόμείνων περιλαμβαί νει καί θε πληρόφόριία
πόύ  δύί ναται  να  πρόσδιόριίζει  την  ταύτόί τητα  των  φύσικωί ν  πρόσωί πων
καταστωί ντας τα ταύτόπόιημείνα ηί  ταύτόπόιηί σιμα. Ως τείτόια πληρόφόριία
ειίναι  τό  όί νόμα,  η  ηλικιία,  τό  επαί γγελμα,  η  όικόγενειακηί  καταί σταση,  ό
τόί πός διαμόνηί ς,  τό  ηλεκτρόνικόί  ταχύδρόμειίό,  ό  αριθμόί ς  ταύτόί τητας,  ό
αριθμόί ς φόρόλόγικόύί  μητρωί όύ .

Ο γενικόί ς κανόνισμόί ς για την πρόστασιία των πρόσωπικωί ν δεδόμείνων
(γνωστόί ς και ως GDPR) σύνισταί  είνα νείό Ενωσιακόί  νόμόθείτημα πληί ρόύς
απόδόχηί ς και εφαρμόγηί ς απόί  τα κραί τη μείλη, σκόπόί ς τόύ όπόιίόύ ειίναι η
ενιίσχύση  της  πρόστασιίας  της  ιδιωτικόί τητας  τόύ  ατόί μόύ.  Θείτει  τό
σύνεκτικόί  πλαιίσιό,  τόύς  όί ρόύς  και  τις  πρόύϊ πόθείσεις  της  επεξεργασιίας
των  πρόσωπικωί ν  δεδόμείνων τόύ  φύσικόύί  πρόσωί πόύ,  αλλαί  πρόβλείπει
και κύρωί σεις σε περιπτωί σεις παραβιαί σεων. 
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2. ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ  ΜΑΣ
ΙΣΤΟΘΕΣΕΩΝ

 Σύνεχιίζόντας την πλόηί γησηί  σας στόύς διαδικτύακόύί ς ιστότόί πόύς μας,
ρηταί  σύναινειίτε  με  τόύς  καί τωθι  όί ρόύς  και  σύνθηί κες  χρηί σης  πόύ
σύνθείτόύν  τόν  κανόνισμόί  πόλιτικηί ς  πρόστασιίας  πρόσωπικωί ν
δεδόμείνων της εταιρειίας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑÏÏΤΗ Α.Ε». Ειδικόί τερα:

 Η πλόηί γηση και η χρηί ση της ιστόθείσης τελειί  ύπόί  την απόκλειστικηί
εύθύί νη των επισκεπτωί ν της.

 Η πλόηί γηση ανηλιίκων ηλικιίας είως 16 ετωί ν στόν ιστόχωί ρό μας γιίνεται
παί ντότε με την σύγκαταί θεση των γόνείων ηί  κηδεμόί νων τόύς. Εγγραφηί
στις  ηλεκτρόνικείς  φόί ρμες  απόί  ανηί λικόύς  χρηί στες  παρείχει  την
δύνατόί τητα στην εταιρειία μας να διαγραί ψει τα δεδόμείνα, εκτόί ς και αν
λαί βει την είγγραφη σύναιίνεση των γόνείων ηί  κηδεμόί νων τόύς.

 Οι ιστόθείσεις μας πρός διεύκόί λύνση των πελατωί ν και επισκεπτωί ν μας
ειίναι πιθανόί ν να παραπείμπόύν σε χρηί σιμόύς σύνδείσμόύς πόύ όδηγόύί ν
σε αί λλόύς διαδικτύακόύί ς  τόί πόύς.  Η  εταιρειία μας ρητωί ς δηλωί νει όί τι
δεν φείρει όύδεμιία εύθύί νη για τό περιεχόί μενόί  τόύς. Η σύγκεκριμείνη
πόλιτικηί  απόρρηί τόύ ισχύί ει  μόί νό  για  τόύς  ιστότόί πόύς  της εταιρειίας
«ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΣΑÏÏΤΗ  Α.Ε».  Πρός  τόύί τό  σας  καλόύί με  να  πρόβειίτε  σε
ενδελεχηί  είλεγχό  και  επαληί θεύση  των  πόλιτικωί ν  απόρρηί των  των
σύγκεκριμείνων ιστόσελιίδων.

 Οι χρηί στες των ιστόχωί ρων μας είχόύν δικαιίωμα σύνεχόύί ς πρόί σβασης
στα  δεδόμείνα  τόύς,  τα  όπόιία  μπόρόύί ν  να  επικαιρόπόιηί σόύν  ηί  να
τρόπόπόιηί σόύν  χρησιμόπόιωί ντας  τόύς  σύνδείσμόύς  (links)  ηί  τόύς
ύπερσύνδείσμόύς  (hyperlinks)  τόύ  ηλεκτρόνικόύί  περιβαί λλόντός  των
διαδικτύακωί ν  ιστόχωί ρων  μας.  Έχόύν  την  δύνατόί τητα  να  ζητόύί ν
πληρόφόριίες  για  την  επεξεργασιία  τόύς  πρόβαί λλόντας  αντιρρηί σεις,
περιόρισμόύί ς  και  παρατηρηί σεις.  Δύί νανται ελεύί θερα να ζητηί σόύν τη
διαγραφηί  και αναί κληση της σύγκαταί θεσηί ς τόύς για την επεξεργασιία
των δεδόμείνων τόύς καθωί ς και την απαγόί ρεύση διαβιίβασηί ς τόύς σε
τριίτόύς.

 Τα ανωτείρω δικαιωί ματα ασκόύί νται μεταί  απόί  την ύπόβόληί  γραπτηί ς
αιίτησης  πρός  την  εταιρειία.  Αιτηί ματα  για  διαγραφηί  πρόσωπικωί ν
δεδόμείνων, πόύ ειίναι απαραιίτητα και δεσμεύτικαί  για την τηί ρηση και
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εφαρμόγηί  σύμβαί σεων  πόύ  είχόύν  ύπόγραφειί,  η  εταιρειία  δύί ναται
αιτιόλόγημείνα να τα απόρριίπτει.

3. Πληροφορίες  προσωπικών  δεδομένων  που  συλλέγουμε  και
επεξεργαζόμαστε  από  τους  επισκέπτες  και  τους  πελάτες  των
διαδικτυακών ιστοθέσεών μας.

Η  εταιρειία  μας  σύλλείγει, διαί  της  εισαγωγηί ς  των  πρόσωπικωί ν  σας
πληρόφόριωί ν  στα  αντιίστόιχα  πεδιία  των  ιστόθείσεωί ν  μας, μόί νό  τα
πρόσωπικαί  δεδόμείνα πόύ με δικηί  σας πρωτόβόύλιία της γνωστόπόιειίτε ηί
όικειόθελωί ς  της παρείχετε.  Σύλλείγόύμε  και  επεξεργαζόί μαστε μόί νό όί ταν
είχόύμε  νόί μιμό  λόί γό,  τα  δεδόμείνα  ιδιωτικόύί  χαρακτηί ρα  πόύ  ειίναι
απαραιίτητα για τη χρηί ση των ύπηρεσιωί ν πόύ σας παρείχόύμε απόί  τόύς
διαδικτύακόύί ς  ιστότόί πόύς  μας.  Πιό  σύγκεκριμείνα  ενδεχόμείνως  να
σύλλείξόύμε  και  να  επεξεργασθόύί με  καταί  την  περιηί γησηί  σας  στις
ιστόθείσεις μας τις εξηί ς πρόσωπικείς πληρόφόριίες:

 Περιήγησή σας στη διαδικτυακή μας ιστοσελίδα (site)

Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ÏP address - Internet Protocol
address): Αυτός ειίναι είνας μόναδικόί ς αριθμόί ς πόύ χρησιμόπόιειίται απόί  τις
σύσκεύείς για τη μεταξύί  τόύς αναγνωί ριση και σύνεννόί ηση σε είνα  διίκτύό
ύπόλόγιστωί ν.  Καί θε  σύσκεύηί  πόύ  ανηί κει  στό  διίκτύό  είχει  τη  δικηί  της
μόναδικηί  διεύί θύνση  και  χρησιμόπόιειίται  για  να  αναγνωριίζεται  όί ταν
σύνδείεται  στό  διίκτύό.  Χρησιμόπόιόύί με  τη  διεύί θύνση  διαδικτύακόύί
πρωτόκόί λλόύ σας, στό πλαιίσιό της διαί γνωσης τύχόί ν πρόβλημαί των στόν
εξύπηρετητηί  μας και της διαχειίρισης της πλατφόί ρμας των διαδικτύακωί ν
ιστότόί πων μας.

Χρήση    cookies  .:  Cookies ειίναι  τα  μικραί  αρχειία  κειμείνόύ  τα  όπόιία
απόθηκεύί όνται  στόν  φύλλόμετρητηί  σας  καταί  την  πλόηί γησηί  σας  στό
διαδιίκτύό.  Σκόπόί ς  τόύς  ειίναι  να ειδόπόιόύί ν  τόύς  ιστότόί πόύς  μας  όί ταν
τόύς  επισκείπτεστε,  για  την  πρόηγόύί μενη  δραστηριόί τηταί  σας.
Χρησιμόπόιόύί με cookies πρόκειμείνόύ να βελτιωί σόύμε την λειτόύργιία των
ιστόθείσεωί ν μας.   (Πόλιτικηί  Χρηί σης    Cookies   εταιρειίας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑÏÏΤΗ  
Α.Ε»)

 Δημιουργία λογαριασμού στις ιστοθέσεις μας (account)

Οι ιστόί τόπόιί  μας σας παρείχόύν την δύνατόί τητα να δημιόύργηί σετε είνα
μόναδικόί  λόγαριασμόί  με  όί νόμα  χρηί στη  (username)  και  κωδικόί
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πρόί σβασης  (password).  Καταί  την  εγγραφηί  σας  σύλλείγόύμε  δεδόμείνα
ταύτόί τητας όί πως τό όί νόμα, τό επωί νύμό, ηλεκτρόνικηί  διεύί θύνση (e-mail);
τό τηλείφωνό επικόινωνιίας, την ηλικιία, τό φύί λό και λόιπείς πληρόφόριίες
πόύ  ειίναι  απαραιίτητες  για  την  εγγραφηί  σας.  Με  την  εγγραφηί  σας
αύτόμαί τως  σύναινειίτε  στην  απόθηί κεύση  και  χρηί ση  των  πρόσωπικωί ν
δεδόμείνων σας.

 Παραγγελία  προϊόντων  μέσω  του  ηλεκτρονικού  
καταστήματος. (  e  -  shop  )  

Όταν  διενεργειίτε  αγόρείς  μείσω  των  ηλεκτρικωί ν  καταστημαί των  μας
σύλλείγόύμε:

Όνομα  -Επίθετο-  Πατρώνυμο-  Ηλικία  -Φύλο:  Οι  σύγκεκριμείνες
πληρόφόριίες ειίναι απαραιίτητες πρόκειμείνόύ να πραγματόπόιηί σόύμε τις
παραγγελιίες  σας.  Την  ηλικιία  και  τό  φύί λό  τα  σύλλείγόύμε  για  να
εξακριβωί σόύμε την ενηλικόί τητα τόύ εκαί στότε χρηί στη αλλαί  και  για να
εξατόμικεύί σόύμε την επικόινωνιία  μας μαζιί  σας,  πρότειίνόντας πρόιϊόί ντα
μας πόύ αί πτόνται τόύ ενδιαφείρόντόί ς σας. 

Διεύθυνση αποστολής- Τηλέφωνο: Ειίναι απαραιίτητη για την παραί δόση
των πρόιϊόί ντων αλλαί  και για την επιβεβαιίωση των παραγγελιωί ν. Επιίσης,
για να σας απόστείλλόύμε τόύς ετηί σιόύς ενημερωτικόύί ς καταλόί γόύς των
πρόιϊόί ντων μας και ενημερωτικόί  ύλικόί  της εταιρειίας μας.

Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου,  Δ.Ο.Υ,  επάγγελμα,  επωνυμία:  Τα
στόιχειία  αύταί  ειίναι  απαραιίτητα  στα  πλαιίσιό  των  παραγγελιωί ν  για  τα
όπόιία εκδιίδόνται τιμόλόί για.

Ηλεκτρονική διεύθυνση (  e  -  mail  ):   Ειίναι απαραιίτητη για ν’ απόσταλειί τό
επιβεβαιωτικόί  μηί νύμα της παραγγελιίας σας .

Αριθμό και  τύπο κάρτας:  Ενδεχόμείνως να επιλείξετε την πληρωμηί  με
πιστωτικείς, χρεωστικείς ηί  πρόπληρωμείνες καί ρτες. Στην περιίπτωση αύτηί
θα καταχωρηθόύί ν ό αριθμόί ς και ό τύί πός της καί ρτας (Visa-  Mastercard
κλπ) τό όνόματεπωί νύμό τόύ κατόί χόύ, ό κωδικόί ς επαληί θεύσης αναί λόγα
τό ειίδός της καί ρτας και η ημερόμηνιία ληί ξης.

 Ενημερωτικά δελτία (  newsletter)  

Για την εγγραφηί  σας στα ενημερωτικαί  δελτιία μας χρησιμόπόιόύί με την
ηλεκτρόνικηί  σας διεύί θύνση, πρόκειμείνόύ να σας ενημερωί νόύμε για τόύς
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καταλόί γόύς των πρόιϊόί ντων μας, τις νείες μας κύκλόφόριίες, τις πρόσφόρείς
μας, τις δραί σεις μας, τις παρόύσιαί σεις βιβλιίων, τα εταιρικαί  μας νεία αλλαί
και για λόιπείς πρόωθητικείς ενείργειες της εταιρειίας μας.

4. Νομική βάση συλλογής και  επεξεργασίας δεδομένων ιδιωτικού
χαρακτήρα  κατά  το  άρθρο  6  παρ.1  εδ.  α,  β,  στ  του  Γενικού
Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Για τό σύί ννόμό της σύλλόγηί ς και της επεξεργασιίας θα πρείπει να ισχύί ει
τόύλαί χιστόν μιία απόί  τις ακόί λόύθες πρόύϊ πόθείσεις:

 Σύναιίνεση για τη σύλλόγηί  και την επεξεργασιία των πληρόφόριωί ν
πρόσωπικόύί  χαρακτηί ρα  απόί  τό  ύπόκειίμενό  των  δεδόμείνων  για
σύγκεκριμείνόύς σκόπόύί ς.

 Η επεξεργασιία  θα  πρείπει  να  ειίναι  απαραιίτητη  για  την  εκτείλεση
σύί μβασης  στην  όπόιία  τό  ύπόκειίμενό  των  δεδόμείνων  ειίναι
αντισύμβαλλόί μενός.

 Η  επεξεργασιία  να  ειίναι  απαραιίτητη  για  την  εξύπηρείτηση  των
είννόμων  σύμφερόί ντων  της  εταιρειίας  μας  εκτόί ς  αν  τα  δικαί  σας
σύμφείρόντα  ηί  θεμελιωί δη  δικαιωί ματα  ηί  θεμελιωί δεις  ελεύθεριίες
πόύ  ύπαγόρεύί όύν  την  πρόστασιία  των  πρόσωπικωί ν  δεδόμείνων
ύπερισχύί όύν των εν λόί γω σύμφερόί ντων.

Τα πρόσωπικαί  σας δεδόμείνα τύγχαί νόύν απόί λύτης πρόστασιίας τόί σό καταί
τό σταί διό  της  σύλλόγηί ς  όί σό  και  της  επεξεργασιίας  τόύς.  Ενεργόύί με  σε
απόί λύτη  σύμφωνιία  με  τις ισχύί όύσες  διαταί ξεις  περιί  πρόστασιίας
δεδόμείνων πρόσωπικόύί  χαρακτηί ρα και ειδικόί τερα με τις διαταί ξεις  τόύ
νείόύ  Εύρωπαιϊκόύί  Γενικόύί  Κανόνισμόύί  Πρόστασιίας  Δεδόμείνων  (ΕΕ)
2016/679.

5. Μεταβίβαση δεδομένων σε τρίτους.

Τα  δεδόμείνα  σας  ειίναι  αί κρως  εμπιστεύτικαί .  Δεν  απότελόύί ν
αντικειίμενό σύνδιαλλαγηί ς ηί  εμπόριίας με τριίτόύς. Διαβιβαί ζόύμε μόί νό όί σα
πρόσωπικαί  στόιχειία  για  τα  όπόιία  ύπαί ρχει  η  σύναιίνεσηί  σας  ηί  εαί ν
ύπόχρεόύί μαστε να μεταβιβαί σόύμε απόί  τόν νόί μό.

Η  εταιρειία  μας  σύνεργαί ζεται  στό  πλαιίσιό  της  παραί δόσης  των
παραγγελμείνων  πρόιϊόί ντων  της  αλλαί  και  των  λόιπωί ν  πρόωθητικωί ν
ενεργειωί ν  της  με  σύγκεκριμείνες  εταιρειίες  μεταφόρωί ν.  Πρός  τόύί τό

5



πρόωθόύί με  μόί νό  όί σα  πρόσωπικαί  δεδόμείνα  ειίναι  αναγκαιία  για  την
εκπόί νηση των ύπηρεσιωί ν αύτωί ν. 

6. Ασφάλεια και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων 

Τα δεδόμείνα πρόσωπικόύί  χαρακτηί ρα  ύπόβαί λλόνται  απόί  την  εταιρειίας
μας  σε  σύί ννόμη  και  θεμιτηί  επεξεργασιία  και  μόί νό  για  καθόρισμείνόύς,
ρητόύί ς  και  νόί μιμόύς  σκόπόύί ς.  Χρησιμόπόιόύί με  όί λα  τα  ενδεδειγμείνα
τεχνικαί  μείσα και όργανωτικαί  μείτρα, ωί στε να περιόριίζεται στό ελαί χιστό η
χρηί ση των πρόσωπικωί ν στόιχειίων και των στόιχειίων ταύτόπόιίησηί ς σας.
Λαμβαί νόύμε όί λα τα εύί λόγα μείτρα για την αί μεση διαγραφηί  ηί  διόί ρθωση
των δεδόμείνων πόύ δεν ανταπόκριίνόνται στόύς σκόπόύί ς  της σύλλόγηί ς
και επεξεργασιίας τόύς απόί  την εταιρειίας μας. Η επεξεργασιία στην όπόιία
τα  ύπόβαί λλόύμε  εγγύαί ται  την  πρόστασιία  απόί  τύχαιία  απωί λεια,
δόλιόφθόραί  ηί  μη εξόύσιόδότόύί μενη χρηί ση. Οι αί μεσόι σύνεργαί τες μας πόύ
σύλλείγόύν  και  επεξεργαί ζόνται  τα  δεδόμείνα  πρόσωπικόύί  χαρακτηί ρα
δεσμεύί όνται απόί  ρηί τρες εμπιστεύτικόί τητας και εχεμύί θειας. 

Τις  πληρόφόριίες  πόύ  σύλλείγόύμε  τις  απόκρύπτόγραφόύί με  και  τις
διατηρόύί με φύλαγμείνες αναί λόγα με τό ειίδός τόύς.  Οι πληρόφόριίες πόύ
κριίνόνται ως απαραιίτητες για την δημιόύργιία πρόσωπικόύί  λόγαριασμόύί ,
παραγγελιωί ν  μείσω τόύ ηλεκτρόνικόύί  καταστηί ματός και εγγραφηί ς  στα
ενημερωτικαί  δελτιία  διατηρόύί νται  καθ’  όί λό  τό  χρόνικόί  διαί στημα  πόύ
εξακόλόύθειί  να ύφιίσταται η εγγραφηί  σας ως χρηί στη και για όί σό χρόί νό
απαιτειίται απόί  τη φύί ση της παρεχόί μενης απόί  την εταιρειία μας ύπηρεσιίας
πόύ όι ιίδιόι είχετε επιλείξει. Παί ντότε με τη ρητηί  επιφύί λαξη διατηί ρησης για
όί σό χρόί νό καθόριίζει  η  σχετικηί  νόμόθεσιία.  Ομόιίως αν τα δεδόμείνα σας
σύλλείγόνται  και  επεξεργαί ζόνται  στό  πλαιίσιό  σύί μβασης  αύταί
διατηρόύί νται  για  όί σό  χρόνικόί  διαί στημα  ειίναι  αναγκαιίό  για  την
εκπληί ρωση των σύμβατικωί ν σας ύπόχρεωί σεων αλλαί  και την εξασφαί λιση
των τύχωί ν μελλόντικωί ν νόμικωί ν μας δικαιωμαί των. Σε καί θε περιίπτωση
κριτηί ριό τόύ χρόνικόύί  διαστηί ματός απόθηί κεύσης ειίναι η σύμμόί ρφωση με
τις  πρόθεσμιίες  πόύ  επιτρείπόνται  απόί  τό  νόί μό  και  τις  αρχείς  της
ελαχιστόπόιίησης  των δεδόμείνων,  τόύ  περιόρισμόύί  της  απόθηί κεύσης  ηί
της όρθόλόγικηί ς διαχειίρισης των αρχειίων μας.

Δεδόμείνα πόύ εξύπηρετόύί ν τις πρόωθητικείς μας ενείργειες τηρόύί νται είως
και την γραπτηί  αναί κληση της σύγκαταί θεσηί ς σας.  Τύχόί ν  αναί κληση δεν
θιίγει  τό  κύί ρός  και  τις  διαδικασιίες  σύλλόγηί ς  και  επεξεργασιίας  των
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πρόσωπικωί ν  δεδόμείνων  σας  απόί  την  εταιρειία  μας  και  τόύς  αί μεσόύς
σύνεργαί τες μας.

7. Επικοινωνία με συνεργάτες της εταιρείας μας

Η εταιρειία μας δεσμεύί εται να επιλύί σει παραί πόνα ηί  καταγγελιίες σχετικαί
με την σύλλόγηί  ηί  χρηί ση πρόσωπικωί ν  δεδόμείνων.  Μπόρειί  να ασκηί σετε
όί λα τα δικαιωί ματα πόύ σας παρείχόνται στείλνόντας ηλεκτρόνικόί  μηί νύμα
στην διεύί θύνση ………………ηί  καλωί ντας μας στα τηλείφωνα ………….. και όι
σύνεργαί τες μας θα ανταπόκριθόύί ν αί μεσα για να σας εξύπηρετηί σόύν.

8. Δικαίωμα  αναθεώρησης  και  τροποποίησης  του  παρόντος
κανονισμού. 

Η εταιρειία μας διατηρειί τό δικαιίωμα, καταί  απόί λύτη διακριτικηί  εύχείρεια,
να αναθεωρειί,  να επικαιρόπόιειί  ηί  να τρόπόπόιειί  την παρόύί σα πόλιτικηί
απόρρηί τόύ  και  πρόστασιίας  πρόσωπικωί ν  δεδόμείνων.  Δεσμεύί εται
παραί λληλα  να  ενημερωί νει  εγκαιίρως  τόύς  χρηί στες  των  διαδικτύακωί ν
ιστόθείσεωί ν της για τις τύχόί ν αλλαγείς και να καταγραί φει την ημερόμηνιία
πόύ  ισχύί όύν  αύτείς.  Σας  καλόύί με  πρός  τόύί τό  όί πως  μελεταί τε  καταί
περιόί δόύς την παρόύί σα πόλιτικηί  απόρρηί τόύ και πρόστασιία πρόσωπικωί ν
δεδόμείνων της εκδότικηί ς εταιρειίας «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑÏÏΤΗ Α.Ε», πρόκειμείνόύ
να διακριβωί νετε εαί ν ύπαί ρχόύν τύχόί ν αλλαγείς στόν τρόί πό με τόν όπόιίό
διαχειριζόί μαστε  τα  πρόσωπικαί  σας  δεδόμείνα,  αλλαί  και  για  να  μας
επισημαιίνετε τις παρατηρηί σεις σας.

Τελεύταιία ενημείρωση: 01/06/2018
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