
 

 

Δήλωση απορρήτου 
Αυτή είναι η Δήλωση απορρήτου της Enrico. Roots in good food. Στην παρούσα 
Δήλωση απορρήτου  εξηγούμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την 
ιδιωτικότητα (πιθανών) πελατών και επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. 

Εισαγωγή 
Η παρούσα δήλωση απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες που έχει για 
εσάς η Enrico. Roots in good food. Η Enrico επεξεργάζεται ευαίσθητες 
πληροφορίες απορρήτου ή προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας της. Η 
Enrico. Roots in good food αποδίδει μεγάλη σημασία στην ιδιωτικότητα των 
πελατών της και προσπαθεί για αυτόν το λόγο προσπαθεί με τη μεγαλύτερη 
δυνατή φροντίδα να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά 
δεδομένα. Η Enrico. Roots in good food επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με 
τους όρους που προβλέπονται από τον Νόμο περί προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η Enrico. Roots in good food είναι η πλευρά η οποία 
είναι υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται αυτά τα 
δεδομένα. 

Χρήση προσωπικών δεδομένων 
Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, θέτετε ορισμένα στοιχεία στη 
διάθεση της Enrico. Roots in good food. Η Enrico. Roots in good food φυλάσσει 
και χρησιμοποιεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία τα οποία της παρέχετε 
απευθείας εσείς ή πληροφορίες για τις οποίες είναι σαφές ότι είναι 
διαθέσιμες προς επεξεργασία. Τα στοιχεία σας δεν χρησιμοποιούνται για 
άλλους σκοπούς από αυτούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση 
απορρήτου, ή όπως θα ήταν λογικό για την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης. 
Δεδομένα ενδέχεται να ανταλλάσσονται εντός της επιχείρησης, αλλά όχι με 
τρίτους. 

Πολιτική Ιχνηλάτων (Cookies) και δεδομένων Google Analytics 
Στην ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιούμε ιχνηλάτες (cookies). Το cookie είναι 
ένα αρχείο μικρού μεγέθους το οποίο αποστέλλεται μαζί με τις σελίδες της 
ιστοσελίδας και αποθηκεύεται τοπικά στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. 
Σε αυτήν την ιστοσελίδα κάνουμε χρήση της ανάλυσης δεδομένων της Google 
Analytics (τμήμα της Αμερικανικής εταιρείας Google) για να μπορούμε να 
αναλύουμε δεδομένα επισκεπτών και να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας. Η 
Google μπορεί να υποχρεωθεί να προωθήσει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους. 

Έντυπο επικοινωνίας 



 

 

Εάν συμπληρώσετε το έντυπο επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας ή εάν μας 
στείλετε κάποιο e-mail, τα στοιχεία σας φυλάσσονται όσο χρειάζεται για να 
διεκπεραιώσουμε πλήρως και σωστά το μήνυμα ή το e-mail σας. Για 
εμπορικούς σκοπούς, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή 
τηλεφώνου. 

Παροχή πληροφοριών σε τρίτους 
Τα (προσωπικά) δεδομένα ρητά δεν διαβιβάζονται ρητά σε τρίτους. Στην 
ιστοσελίδα μας υπάρχουν κουμπιά που σας παραπέμπουν στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Τα κουμπιά αυτά χρησιμοποιούνται από τρίτους για να συλλέγουν 
τα προσωπικά σας δεδομένα. Στην Πολιτική Απορρήτου των λόγω τρίτων 
μπορείτε να διαβάσετε τον τρόπο με τον οποίο που αυτοί χειρίζονται τα 
προσωπικά σας δεδομένα. 

Ασφάλεια 
Η Enrico. Roots in good food λαμβάνει μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την 
κατάχρηση ή την παράνομη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Λαμβάνονται 
τα εξής συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας: 

1. πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα απαιτεί την εισαγωγή ονόματος 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης. 

2. Διατηρούμε στατιστικά στοιχεία από την ιστοσελίδα μας, αλλά αυτά 
παραμένουν ανά πάσα στιγμή ανώνυμα. 

Πολιτική Απορρήτου τρίτων 
Η Πολιτική Απορρήτου μας δεν ισχύει για ιστοσελίδες τρίτων οι οποίες μέσω 
συνδέσμων συνδέονται με την δική μας ιστοσελίδα. Δεν μπορούμε να 
εγγυηθούμε ότι αυτοί οι τρίτοι θα επεξεργαστούν με τον ίδιο ασφαλή και 
προσεκτικό τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα. Για τον λόγο αυτό σας 
συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική Απορρήτου των ιστοσελίδων 
αυτών πριν τις χρησιμοποιήσετε. 

Τροποποιήσεις 
Από καιρό σε καιρό η Enrico. Roots in good food κάνει κάποιες τροποποιήσεις 
στην Πολιτική Απορρήτου της. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόζουμε 
την Πολιτική Απορρήτου μας και σας συμβουλεύουμε να επανέρχεστε και να 
διαβάζετε εκ νέου την Πολιτική Απορρήτου μας, έτσι να είστε ενημερωμένοι 
για τυχόν αλλαγές. 

Πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων σας 



 

 

Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα της επιχείρησής 
σας ή τα προσωπικά σας δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων μας και τις 
εφαρμογές λογισμικού. Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την 
Πολιτική Απορρήτου μας, ή εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά 
σας δεδομένα, να τα τροποποιήσετε ή να ζητήσετε την διαγραφή τους, 
μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας ή την Πολιτική Απορρήτου; 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε  μέσω των παρακάτω στοιχείων. 


