
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ι. Εισαγωγικά

Καλώς  ήλθατε  στην  ιστοσελίδα  της  «Evita  –  Finanzcoach,
Χρηματοοικονομικά,  Ασφαλιστικά,  Χρηματοδότηση» (στο  εξής  ως:  «η
διαχειρίστρια», που εδρεύει στo Ντίσελντορφ, οδός Gerresheimer Straße 188,
40233, Γερμανία (ΑΦΜ: 133/5205/3113, Δ.Ο.Υ.: Düsseldorf Mitte). 

Η χρήση της ηλεκτρονικής μας σελίδας και των υπηρεσιών πού παρέχονται
στον  επισκέπτη/χρήστη  από  τον  ιστότοπο  www.evitafinanzcoach.de
προϋποθέτει  την  ανεπιφύλακτη  συμφωνία  σας  με  τους  Γενικού  Όρους
Συναλλαγών και χρήσης του παρόντος ιστότοπου. 

Kάθε επισκέπτης/χρήστης  της  ιστοσελίδας  μας  οφείλει  να διαβάσει  και  να
μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν και σε περίπτωση
διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται, ότι τους
αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι
κατωτέρω  όροι  χρήσης  ισχύουν  για  το  σύνολο  του  περιεχομένου  του
διαδικτυακού μας τόπου.

Η  διαχειρίστρια  δύναται  οποιαδήποτε  χρονική  στιγμή  να  τροποποιεί  τους
όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε
φορά να ελέγχουν  για  ενδεχόμενες  αλλαγές  και  εφόσον  εξακολουθούν  τη
χρήση,  τεκμαίρεται  ότι  αποδέχονται  ρητά  και  ανεπιφύλακτα  τους
τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν
να απέχουν την επίσκεψη στο διαδικτυακό μας τόπο.

Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας
τόπου υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους
παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν
να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή
σε πνευματικά δικαιώματα της διαχειρίστριας.

ΙΙ. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, συμπεριλαμβανομένων των
εικόνων,  γραφικών,  φωτογραφιών,  σχεδίων,  κειμένων  και  παρεχόμενων



υπηρεσιών  αποτελούν  πνευματική  ιδιοκτησία  της  διαχειρίστριας  και  της
εταιρίας  Swiss  Life  Select  Deutschland,  Swiss  Life  Select  Platz  1,  30659
Hannover, Postfach  51  01  40,  30631  Hannover,  Telefon:  +49  511  9020-0,
Telefax:  +49  511  123  24  25  24,  E-Mail:  info@swisslife-select.de και
προστατεύεται  κατά  τις  σχετικές  διατάξεις  του  γερμανικού  δικαίου,  του
ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  αντιγραφή,  αναλογική-ψηφιακή  εγγραφή  και
μηχανική αναπαραγωγή,  διανομή,  μεταφορά,  μεταφόρτωση (downloading),
μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση
του  κοινού  σχετικά  με  τον  πραγματικό  παροχέα  του  περιεχομένου  των
επιμέρους  διαδικτυακών  τόπων.  Τυχόν  αναπαραγωγή,  επανέκδοση,
downloading,  ανακοίνωση,  διάδοση,  μετάδοση  ή  κάθε  άλλη  χρήση  του
περιεχομένου  με  οποιοδήποτε  τρόπο  ή  μέσο  για  εμπορικούς  ή  άλλους
σκοπούς  επιτρέπεται  μόνο  κατόπιν  προηγούμενης  γραπτής  άδειας  των
νόμιμων δικαιούχων των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα  ονόματα,  οι  εικόνες,  τα  λογότυπα  και  τα  διακριτικά  γνωρίσματα  που
αντιπροσωπεύουν  την  διαχειρίστρια  και  την  Swiss  Life  Select  Deutschland
καθώς  και  τις  υπηρεσίες  τους,  είναι  αποκλειστικά  σήματα  και  διακριτικά
γνωρίσματα  της  διαχειρίστριας  και  της  Swiss  Life  Select  Deutschland.
Προστατεύονται από τους γερμανικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί
εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Σε  κάθε  περίπτωση  η  εμφάνιση  και  έκθεσή  τους  στην  ιστοσελίδα  της
διαχειρίστριας δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή
εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΙΙΙ. Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Γενικά

Ο  ιστότοπος  συμμορφώνεται  με  την  νομοθεσία  περί  προστασίας  των
προσωπικών δεδομένων των χρηστών που ακολουθεί:

1. Οδηγία της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

2. Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR)

2. Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που επισκέπτονται
τον/τους ιστότοπούς μας ή διενεργούν οποιαδήποτε επικοινωνία-συναλλαγή
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με  την  διαχειρίστρια,  όπως  ενδεικτικά:  σε  πελάτες  που  διατηρούν  μόνιμη
σχέση συνεργασίας με την διαχειρίστρια ή διερχόμενους ή/και υποψηφίους
πελάτες, στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους ή/και αντιπροσώπους
αυτών  καθώς  και  στους  ειδικούς  ή  καθολικούς  τους  διαδόχους,  σε
εκπροσώπους  νομικών  προσώπων,  σε  εκπροσώπους  αυτών  και  γενικά  σε
κάθε  φυσικό  πρόσωπο  που  υπό  οποιαδήποτε  ιδιότητα  έχει  συναλλαγές  ή
επικοινωνεί με την διαχειρίστρια.

Με την παρούσα ενημέρωση παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή,
χρήση,  και  επεξεργασία  των  προσωπικών  πληροφοριών  σας,  από  την
διαχειρίστρια  και  τους  συνεργάτες  της  σε  σχέση  με  τη  χρήση  των
ηλεκτρονικών  εφαρμογών  για  Η/Υ  και  κινητές  συσκευές,  των  σελίδων  των
κοινωνικών  μέσων  δικτύωσης  που  συνδέονται  με  αυτήν  την  Πολιτική
Απορρήτου, τις κάθε είδους αλληλεπιδράσεις σας με την διαχειρίστρια, όπως
ενδεικτικά κατά τη διάρκεια προσωπικών συναντήσεων ή σε εκδηλώσεις της
διαχειρίστρια  ή  στο  πλαίσιο  άλλων  δραστηριοτήτων  πωλήσεων  και
μάρκετινγκ.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με
ιστοτόπους, υπηρεσίες, κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές ή άλλες λειτουργίες που
δεν ανήκουν στην διαχειρίστρια. Η ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών θα
οδηγήσει σε άλλα μέρη του διαδικτύου, όπου η διαχειρίστρια δεν έχει κανένα
έλεγχο επί των χαρακτηριστικών αυτών των άλλων μερών. Σας ενθαρρύνουμε
να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των μερών πριν χρησιμοποιήσετε
αυτές τις λειτουργίες.

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων

Η διαχειρίστρια ενεργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» .

4. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε και από πού τα
συλλέγουμε

Η διαχειρίστρια επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα
οποία παρέχονται  από εσάς ή από τις  μεταξύ μας σχέσεις,  όπως:  κατά τη
διάρκεια  προσωπικών  συναντήσεων,  τη  συμμετοχή  σας  σε  εκδηλώσεις  ή
συναντήσεις.  Η  διαχειρίστρια  επεξεργάζεται  τα  δεδομένα  τα  οποία  έχετε
υποβάλει  ή  πρόκειται  να  υποβάλετε  εσείς  ή  οι  νόμιμοι  εκπρόσωποί  σας,
απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση επικοινωνίας ή
πάσης φύσεως συναλλαγών σας με την διαχειρίστρια.



Η  επεξεργασία  των  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  συνίσταται  στη
συλλογή,  καταχώριση,  οργάνωση,  διάρθρωση,  αποθήκευση,  μεταβολή,
ανάκτηση,  αναζήτηση  πληροφοριών,  χρήση,  διαβίβαση,  περιορισμό  ή
διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα
περιέλθουν σε γνώση της διαχειρίστριας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία παρέχετε στην διαχειρίστρια πρέπει να
είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με τη δική σας επιμέλεια
άμεσα.  Σε  κάθε  περίπτωση  μεταβολής  τους  ή  όποτε  άλλοτε  κρίνεται
απαραίτητο  από  την  διαχειρίστρια  για  τη  διατήρηση  των  σχέσεων
συνεργασίας ή σε εκπλήρωση υποχρέωσης της  διαχειρίστριας που απορρέει
από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

5. Γιατί και πως χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 Κατά την επικοινωνία για  την απάντηση των αιτημάτων σας  και  των
ερωτήσεών σας προς την διαχειρίστρια. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας
(όπως υποβολή αιτήματος επικοινωνίας στον/στους ιστότοπούς μας, τη
συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις της διαχειρίστριας ή άλλες περιπτώσεις,
αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, με την
επίσκεψη σας σε πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων),  επεξεργαζόμαστε
πληροφορίες  σας  για  να  επικοινωνήσουμε  μαζί  σας  και  να
απαντήσουμε στα αιτήματά σας.

 Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες για να
αλληλεπιδράσουμε μαζί σας μέσω των κοινωνικών δικτύων.

 Για  την  τεχνική  και  λειτουργική  διαχείριση  της  ιστοσελίδας  της
διαχειρίστριας.

 Για  να  προωθήσει  η  διαχειρίστρια  τις  υπηρεσίες  της  και  να
προσαρμόσει τις δραστηριότητες μάρκετινγκ και υπηρεσιών σύμφωνα
με  τα  συμφέροντα  σας.  Η  διαχειρίστρια  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει
πληροφορίες σχετικά με εσάς για να σας ενημερώσει για νέες εξελίξεις
υπηρεσιών, συμβάντα, ειδοποιήσεις, ενημερώσεις, τιμές, όρους, ειδικές
προσφορές  και  συναφείς  εκστρατείες  και  προωθήσεις
(συμπεριλαμβανομένων των ενημερωτικών δελτίων (Newsletter).

 Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για
να  δημοσιεύσουμε  την  άποψή  σας  για  τις  υπηρεσίες  μας  στον/



ιστότοπούς μας, αφού πρώτα έχουμε λάβει τη θετική σας συγκατάθεση
για αυτό το σκοπό.

 Για  να  αναλύσουμε,  να  αναπτύξουμε,  να  βελτιώσουμε  και  να
βελτιστοποιήσουμε τη χρήση, τη λειτουργία και την απόδοση του/των
ιστοτόπων  μας  και  υπηρεσιών  μας.  Μπορούμε  να  επεξεργαστούμε
προσωπικές  πληροφορίες  προκειμένου  να  αναλύσουμε,  να
αναπτύξουμε, να βελτιώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση, τη
λειτουργία και την απόδοση των δικτυακών μας τόπων, των προϊόντων
και  υπηρεσιών  μας  καθώς  και  τις  εκστρατείες  μάρκετινγκ  και
πωλήσεων.

 Για να διαχειριστούμε την ασφάλεια του/των ιστοτόπων, των δικτύων
και  των  συστημάτων  μας.  Μπορούμε  να  συλλέξουμε  και  να
επεξεργαστούμε  δεδομένα  σχετικά  με  τη  χρήση  του/των  ιστοτόπων
μας,  προκειμένου  να  διασφαλίσουμε  την  ασφάλεια  των  δικτυακών
τόπων, των δικτύων και των συστημάτων μας ή να διερευνήσουμε και
να  αποτρέψουμε  ενδεχόμενες  απάτες,  συμπεριλαμβανομένης  της
απάτης διαφημίσεων και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

 Για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και για
να την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 

 Η  διαχειρίστρια  επεξεργάζεται  νόμιμα  τα  δεδομένα  προσωπικού
χαρακτήρα  εφόσον  η  επεξεργασία  α)  είναι  απαραίτητη  για  την
εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλαγών σας με
την  διαχειρίστρια  β)  είναι  απαραίτητη  για  τη  συμμόρφωση  της
διαχειρίστριας  με  έννομη  υποχρέωσή  της  ή  για  την  επιδίωξη  των
εννόμων συμφερόντων της που απορρέουν από τις σχέσεις σας με την
διαχειρίστρια ή από άλλα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο,
γ) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός της που εκτελείται
προς  το  δημόσιο  συμφέρον  στο  πλαίσιο  του  εκάστοτε  ισχύοντος
νομοθετικού  και  κανονιστικού  πλαισίου  και  δ)  βασίζεται  στην
προηγούμενη  ρητή  συναίνεσή  σας,  εφόσον  η  επεξεργασία  δεν
θεμελιώνεται  σε  κάποια  από  τις  ανωτέρω  αναφερόμενες  νόμιμες
βάσεις επεξεργασίας.



Πέραν των ανωτέρω και αποκλειστικά μόνον για το σκοπό που αναφέρεται, η
διαχειρίστρια  δεν επεξεργάζεται  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,  εκτός
εάν:

1. Έχετε  δώσει  ρητά  τη  συγκατάθεσή  σας  προς  τούτο  για  κάποιο
συγκεκριμένο σκοπό.

2. Τα δεδομένα έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από εσάς.

3. Η  επεξεργασία  είναι  απαραίτητη  για  τη  θεμελίωση,  άσκηση  ή
υποστήριξη  τόσο  των  δικών  σας  νομικών  αξιώσεων  όσο  και  της
διαχειρίστριας ως υπευθύνου επεξεργασίας.

4. Η  επεξεργασία  είναι  απαραίτητη  για  λόγους  ουσιαστικού  δημοσίου
συμφέροντος  όπως  η  διερεύνηση  ποινικά  διωκόμενης  πράξης  στο
πλαίσιο του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας.

Η διαχειρίστρια  έχει  λάβει  σε  κάθε  περίπτωση όλα τα εύλογα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων
σας προσωπικού χαρακτήρα που ανήκουν στις παραπάνω ειδικές κατηγορίες.

7. Δεδομένα που αφορούν ανηλίκους

Όλες  οι  υπηρεσίες  μας  απευθύνονται  σε  ενηλίκους.  Η  διαχειρίστρια
επικεντρώνεται  στην  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  των  ιδιωτών  και
επιχειρήσεων.  Οι  ιστοσελίδες  μας  δεν απευθύνονται  σε  ανηλίκους  και  η
διαχειρίστρια δεν προωθεί ούτε εμπορεύεται τις υπηρεσίες της σε ανηλίκους.

8. Πως διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η διαχειρίστρια σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί
σε  όλες  τις  ενέργειες  που  απαιτούνται,  εφαρμόζοντας  εύλογα  τεχνικά  και
οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση,  την επεξεργασία και την ασφαλή
φύλαξη  του  αρχείου  δεδομένων  προσωπικού  χαρακτήρα  δεσμευόμενη να
διασφαλίζει  και  να  προστατεύει  με  κάθε  τρόπο  την  επεξεργασία  των
προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή
την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους. Η διαχειρίστρια
δεν  διαβιβάζει  τα  προσωπικά  σας  δεδομένα σε  τρίτα  πρόσωπα,  σε  τρίτες
χώρες ή διεθνείς  οργανισμούς,  εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται  από το
ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο.

9. Ανάκληση συγκατάθεσης



Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε εγγράφως οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας,
όπου  αυτή  απαιτείται  και  έχει  δοθεί,  χωρίς  να  θίγεται  η  νομιμότητα  της
επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν, μέχρι και την ημέρα της ανάκλησής
της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να υποβληθεί εγγράφως στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται υπό τον τίτλο «Επικοινωνήστε μαζί
μου».

10. Χρόνος τήρησης δεδομένων

Εάν έχετε εγγραφεί στον τομέα μελών του ιστοτόπου της διαχειρίστριας,  η
τελευταία θα διατηρήσει τα στοιχεία του λογαριασμού σας για όσο διάστημα
διατηρείτε ενεργό λογαριασμό. Οι λογαριασμοί και τα στοιχεία λογαριασμού
σας θα διαγραφούν εάν δεν συνδεθείτε για 24 συνεχείς μήνες. 

Εάν  έχετε  εγγραφεί  για  τη  λήψη  ενημερωτικών  δελτίων  (Newsletter),  τα
στοιχεία  της  εγγραφής  σας  θα  διατηρηθούν  για  όσο  διάστημα  είστε
εγγεγραμμένοι στους καταλόγους διανομής μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο
τηλεφωνικός σας αριθμός, που συλλέγονται είτε ηλεκτρονικά, είτε δια ζώσης,
από  τις  αλληλεπιδράσεις  μας  και  χρησιμοποιούνται  για  δραστηριότητες
άμεσου  μάρκετινγκ,  προώθησης  υπηρεσιών,  θα  διατηρηθούν  για  όσο
διάστημα έχετε ενεργή σχέση με την διαχειρίστρια. Ως ενεργή σχέση ορίζεται
κάθε  σας  επαφή  με  την  διαχειρίστρια  ή  η  διόρθωση  και  ενημέρωση  των
στοιχείων επικοινωνίας σας καθώς και των προτιμήσεών σας, που έγινε από
εσάς ή μετά από δικό σας αίτημα, τους τελευταίους 24 μήνες και εφόσον δεν
έχετε υποβάλει αίτημα διαγραφής.

Τυχόν πληροφορίες που έχουν καταγραφεί μέσω online συνομιλίας, (chat) θα
διατηρηθούν για 60 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας.

11. Τα δικαιώματά σας

Ως  υποκείμενο  επεξεργασίας  προσωπικών  δεδομένων  διατηρείτε  τα
ακόλουθα δικαιώματα:

5. Έχετε το δικαίωμα να απορρίψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία
των πληροφοριών σας από την διαχειρίστρια.

6. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας
αφορούν  και  εφόσον  αυτά  υφίστανται  επεξεργασίας  από  την
διαχειρίστρια  ως  υπεύθυνη  επεξεργασίας,  στους  σκοπούς  της



επεξεργασίας, στις κατηγορίες των δεδομένων και στους αποδέκτες ή
στις κατηγορίες αποδεκτών αυτών.

7. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης
ελλιπών δεδομένων.

8. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.

9. Δικαίωμα  περιορισμού  της  επεξεργασίας  των  προσωπικών  σας
δεδομένων  εφόσον,  είτε  αμφισβητείται  η  ακρίβεια  αυτών,  είτε  η
επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας
και  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  συντρέχει  νόμιμος  λόγος  για  τη
διακράτησή τους.

Η  διαχειρίστρια  δεσμεύεται  να  σας  παράσχει  κάθε  δυνατή  συνδρομή  και
βοήθεια να ασκήσετε αυτά τα σημαντικά δικαιώματα σας.

12. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση
των δικαιωμάτων σας  απευθύνεται  εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που αναγράφεται υπό τον τίτλο «Επικοινωνήστε μαζί μου». 

Άρνηση  της  διαχειρίστριας  ή  αναιτιολόγητη  καθυστέρηση  ως  προς  την
ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας
παρέχει  το δικαίωμα να προσφύγετε  στην αρμόδια εποπτική  αρχή για  την
εφαρμογή των κανονισμών περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία  στην
αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων
σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας
νομοθεσίας. 

Η διαχειρίστρια με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική για την προστασία
δεδομένων  και  στο  πλαίσιο  του  εκάστοτε  ισχύοντος  νομοθετικού  και
κανονιστικού πλαισίου, προκειμένου να συμμορφωθεί με νομικές απαιτήσεις
ή να ανταποκριθεί  στις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες ενδέχεται
να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση. Η πλέον ενημερωμένη
έκδοση  μπορεί  να  βρεθεί  στην  ιστοσελίδα  της  διαχειρίστριας:
https://www.evitafinanzcoach.com/     

Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή σε αυτή την Πολιτική
Απορρήτου, θα σας ενημερώσουμε και με άλλο κατάλληλο τρόπο (π.χ. μέσω
αναδυόμενης ειδοποίησης ή δήλωσης αλλαγών στην ιστοσελίδα μας).

https://www.evitafinanzcoach.com/


13. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η διαχειρίστρια σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις
νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες
του  διαδικτυακού  μας  τόπου  ή  τρίτους  από  αιτία  που  έχει  σχέση  με  τη
λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία
παροχής  υπηρεσιών  και  προϊόντων  που  διατίθενται  από  αυτόν  ή  και  από
τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή
και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η διαχειρίστρια και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού ιστοτόπου, χωρίς να εγγυώνται, ότι
οι  λειτουργίες  του  ή  των  server  του,  θα είναι  αδιάκοπες  ή  χωρίς  κανενός
είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Οι γενικοί όροι συναλλαγών, χρήσης και απορρήτου ενημερώθηκαν τελευταία
φορά στις: 11.07.2020
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