
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PHARMA BELLE

Η PHARMA BELLE (εφεξής η «Εταιρεία»), συλλέγει προσωπικές πληροφορίες οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα των εκάστοτε χρηστών που πλοηγούνται στον δικτυακό τόπο της
εταιρείας.

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τους
επισκέπτες του διαδικτυακού της τόπου και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε η συλλογή και
επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους χρήστες του διαδικτυακού της τόπου, να γίνεται
εμπιστευτικά και πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας (εφεξής η «Πολιτική») στην οποία
περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίον χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Εταιρία
μας κατά την επίσκεψής σας στο διαδικτυακό της τόπο.

Αυτή η Πολιτική εξηγεί κάτω από ποιες συνθήκες συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, πώς τις
χρησιμοποιούμε, ποιες είναι οι επιλογές σας σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών και την προστασία τους.
Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό μας τόπο, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία
από μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων και παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτή η Πολιτική
Ιδιωτικότητας ισχύει μονό για τις on-line δραστηριότητες.

1. Τα στοιχεία που συλλέγουμε

Κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε
πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών σας,
τις οποίες επιλέγετε οικειοθελώς να μας παρέχετε ή/και να εισάγετε στο διαδικτυακό μας τόπο.

Επίσης μπορεί να συγκεντρώσουμε προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές στις οποίες περιλαμβάνονται
οι πηγές εκτός σύνδεσης, μέσω των κέντρων συμμετοχής καταναλωτών της εταιρείας, ενεργειών άμεσης
εμπορικής προώθησης, κληρώσεων και διαγωνισμών καθώς και εφαρμογές, πλατφόρμες τρίτων που
χρησιμοποιούνται ή στις οποίες υπάρχει πρόσβαση μέσω πλατφορμών τρίτων. Σε μερικές περιπτώσεις, είναι
δυνατόν να έχετε ήδη δώσει παλαιότερα τα προσωπικά σας δεδομένα στην Εταιρεία.

Με την εγγραφή σας ή/και την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στην Εταιρεία, συναινείτε στη
χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. 

Παρακαλούμε να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα δεδομένα στην Εταιρεία, εκτός αν δια της
παρούσας συναινείτε στη χρήση από την Εταιρεία αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους
επιχειρηματικούς σκοπούς της και εάν συναινείτε στη διαβίβαση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων
προς και σε βάσεις δεδομένων της Εταιρείας. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παροχή προσωπικών δεδομένων προς την Εταιρεία,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία στη διεύθυνση info@pharma-belle.com

2. Χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών

Αν χρειαστεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες ή
προγράμματα, θα συμπεριλάβουμε με σαφήνεια τον τρόπο χρήσης των δεδομένων αυτών. 

Δεν πουλάμε, ανταλλάσσουμε ή ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Ωστόσο, ενδέχεται
να μοιραστούμε τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες σας με άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις της
Εταιρείας, τους εκπροσώπους μας, τους αναδόχους ή εταιρικούς συνεργάτες, προκειμένου να μας
παράσχουν τις υπηρεσίες τους. 



Δεν υποχρεούστε να παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα που ζητούμε, ωστόσο, αν επιλέξετε να
μην το κάνετε, ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας και να μην
εξασφαλίσουμε για εσάς υψηλή ποιότητα υπηρεσίας ή να μην ανταποκριθούμε σε τυχόν απορίες σας.

3. Αποθήκευση Προσωπικών Πληροφοριών

Από τη στιγμή που παρείχατε οικειοθελώς προσωπικά δεδομένα στην Εταιρεία, τα αποθηκεύουμε και τα
διατηρούμε για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε, προκειμένου να σας παρέχουμε την υπηρεσία που
ζητήσατε, εκτός εάν μας έχετε δώσει διαφορετικές οδηγίες ή για όσο χρονικό διάστημα μας υπαγορεύει η
νομοθεσία.

Ωστόσο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή  προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από
εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον
οποίο συνελέγησαν ή  την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου  ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή
τους από το υποκείμενο  και σε κάθε περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

4. Συγκατάθεση

Η Εταιρεία πιστεύει ότι η συγκατάθεση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρχές του ιδιωτικού
απορρήτου. Για αυτόν το λόγο, σεβόμαστε ότι έχετε και διατηρείτε την επιλογή να μην μας υποβάλετε
οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Ωστόσο, σε τέτοια
περίπτωση ενδέχεται να μην έχετε τη πλήρη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο του διαδικτυακού μας
τόπου. 
Για αυτόν το λόγο, όπου χρειάζεται, θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων. Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τις δραστηριότητες επεξεργασίας, έχετε το
δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, το οποίο δεν υπερισχύει σε σχέση με τα ατομικά σας δικαιώματα. Αυτή η νόμιμη βάση θα
χρησιμοποιηθεί μόνο όταν δεν υπάρχουν λιγότερο επεμβατικοί τρόποι επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι αν το έννομο συμφέρον χρησιμοποιηθεί για την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα τηρούμε αρχείο και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αυτές
τις πληροφορίες.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκτελέσουμε μια σύμβαση στην οποία είστε ή
πρόκειται να αποτελέσετε συμβαλλόμενος. Για παράδειγμα, χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά
σας δεδομένα για να μπορούμε να σας παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που αγοράσατε, για να σας
επιτρέψουμε να λάβετε μέρος σε έναν από τους διαγωνισμούς μας ή για να σας στείλουμε τα δείγματα που
έχετε ζητήσει.
Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν έχουμε νομική υποχρέωση (π.χ. φορολογικές
υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης) να πραγματοποιήσουμε τέτοια επεξεργασία. Για
παράδειγμα, μια δικαστική εντολή ή κλήτευση ενδέχεται να μας υποχρεώσει να επεξεργαστούμε προσωπικά
δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε
προσωπικά δεδομένα για να αναφέρουμε ύποπτες συναλλαγές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

5. Πρόσβαση για Αναθεώρηση, Διόρθωση και Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατά τρόπο που συνάδει με τη συγκατάθεσή
σας και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. 

Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι συναφείς
με τη χρήση για την οποία προορίζονται, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.



Ένα τέτοιο μέτρο είναι η παροχή πρόσβασης στους χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου στα προσωπικά
δεδομένα που μας έχουν χορηγήσει μέσω αυτού. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με αίτημα την
παροχή πρόσβασης στην εξής διεύθυνση: info@pharma-belle.com

Σε ορισμένους διαδικτυακούς τόπους της Εταιρείας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό
σας ή στο προσωπικό σας προφίλ, προκειμένου να δείτε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν συμφωνήσουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, θα σας τα
παρέχουμε δωρεάν. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για
την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να
εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι ανακριβή, μπορείτε να
μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα και μεταξύ άλλων
διατηρείτε και το δικαίωμα στην αντίρρηση της επεξεργασίας των δεδομένων ή/και στην οριστική διαγραφή
τους.

6. Ασφάλεια

Έχουμε δεσμευτεί για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουμε εύλογες προφυλάξεις για
να διατηρήσουμε αυτή την προστασία.
Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές των διαδικτυακών
τόπων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρησιμοποιώντας εύλογους τεχνικούς και  διαδικαστικούς
ελέγχους. 
Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Εταιρεία, στην προσπάθεια να προστατεύσει τα προσωπικά
δεδομένα των χρηστών των διαδικτυακών της τόπων δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια
ενάντια σε όλες τις απειλές.
Ως πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες μας, παρέχουμε συνδέσμους με άλλους διαδικτυακούς τόπους.
Προσπαθούμε να επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους που πιστεύουμε ότι
είναι χρήσιμοι και ανταποκρίνονται στα υψηλά μας πρότυπα.
Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε για τα πρότυπα κάθε διαδικτυακού τόπου με τον οποίο συνδεόμαστε, ούτε είμαστε
υπεύθυνοι για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων εκτός της Εταιρεία. 
Οι σύνδεσμοι με εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για την εξυπηρέτηση ή/ και ενημερωτικούς
σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν έχουν την απόλυτη έγκριση μας. 
Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι διαφημιστές ή διαδικτυακοί τόποι τρίτων που έχουν συνδέσμους με το
διαδικτυακό τόπο μας, μπορεί να συλλέγουν αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από εσάς. 
Η πρακτική της συλλογής πληροφοριών αυτών των διαδικτυακών τόπων που έχουν σύνδεσμο μαζί μας είτε
μέσω διαφημίσεων ή άλλες υπερ-συνδέσεις, δεν καλύπτεται από αυτή την Πολιτική Ιδιωτικότητας.

7. Μεταφορά Δεδομένων Εκτός Επικράτειας

Η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτήν την Πολιτική μπορεί να
περιλαμβάνει και τη μεταφορά πληροφοριών σε άλλες χώρες εκτός Ε.Ε., όπου μπορεί να μην υπάρχει
αντίστοιχη νομοθεσία και κανονισμοί σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την προστασία προσωπικών
δεδομένων.

Η Εταιρεία θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, δια συμβάσεως ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, για να
διασφαλίσει την ικανοποιητική προστασία των δεδομένων που τυχόν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε
τρίτα μέρη, συνεργαζόμενα με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με την Εταιρεία
επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα. 



Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τεκμαίρεται ότι συναινείτε στην
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαβίβασης αυτών, σύμφωνα με
τα οριζόμενα σε αυτή την Πολιτική.

8. Αρχεία Αναγνώρισης ή Cookies

Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον
υπολογιστή του χρήστη μικρά αρχεία πληροφοριών, ευρέως γνωστά ως "cookies". 

Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο
που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας,
όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας, τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε το
συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στην Εταιρία να ελέγχει πόσοι χρήστες
συνολικά έχουν επισκεφτεί τον διαδικτυακό της τόπο και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να
διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. 

Τα cookies θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο της
Εταιρίας, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να ξαναεπισκεφτεί το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. 

Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες μαζικά, σαν σύνολο, και δεν συλλέγει προσωπικές
πληροφορίες οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου. 

Η Εταιρεία ευελπιστεί, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα
του διαδικτυακού της τόπου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο
«Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα
www.allaboutcookies.org

9. Ετικέτες ενεργειών ή Web Beacons

Προκειμένου να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα ή/και την κίνηση στους διαδικτυακούς μας τόπους, οι
διαδικτυακοί μας τόποι μπορεί να χρησιμοποιούν ψηφιακές ετικέτες (αλλιώς pixel tags, καθαρά GIF, web
beacons και web bugs), σε συνδυασμό με τα cookies. Το pixel tag είναι ένα είδος γραφικού ιστοσελίδας που
συχνά δεν είναι ορατό γιατί συνήθως έχει μέγεθος 1Χ1 pixel. Η ετικέτα χρησιμοποιείται για να εντοπίζει τον
αριθμό των χρηστών που εισέρχονται στους διαδικτυακούς τόπους μας και την περιήγησή τους μέσα σε
αυτούς.
Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε web beacon για να μετρήσουμε στατιστικά τον αριθμό
των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο μας. Μερικές φορές, συμπεριλαμβάνουμε ψηφιακές
ετικέτες στα ηλεκτρονικά μας μηνύματα που έχουν διαμόρφωση HTML και που στέλνουμε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή που αποστέλλονται εκ μέρους μας), προκειμένου να καθορίσουμε ποια
ηλεκτρονικά μηνύματα ανοίχτηκαν και να σημειώσουμε αν λήφθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες μετά από το
Ηλεκτρονικό μήνυμα. Μπορείτε να καταστήσετε κάποιες ψηφιακές ετικέτες άχρηστες, απορρίπτοντας τα
cookies με τα οποία συνδέονται. Δεν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των ψηφιακών ετικετών για τη
συλλογή προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών.

http://www.allaboutcookies.org/


10. Google Analytics

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του
G o o g l e A n a l y t i c s α π ό τ η ν Ε τ α ι ρ ε ί α μ π ο ρ ε ί τ ε ν α β ρ ε ί τ ε ε δ ώ :
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής
των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out
Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι
πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics.
Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον
ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.

11. Διευθύνσεις IP

Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου  (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον Η/Υ σας από
την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Όπως και
άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και η  Εταιρεία μπορεί να συλλέξει διευθύνσεις IP για να αναλύσει τις
συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών
τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε. Η Εταιρεία έχει το
δικαίωμα ωστόσο, να χρησιμοποιήσει τις διευθύνσεις IP για να αναγνωρίσει τα άτομα που απειλούν τον
διαδικτυακό της τόπο, τις υπηρεσίες ή τους πελάτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών.

12. Clickstream

Η 'πορεία' ή τα 'δεδομένα clickstream' αντικατοπτρίζουν ποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες έχει επισκεφθεί
ένας χρήστης, και κυρίως, τον τρόπο ή την τάση κυκλοφορίας με την οποία κινείται ένας χρήστης από τον
ένα διαδικτυακό τόπο στον άλλο.  Εντοπίζουμε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο εντός του πλαισίου του
διαδικτυακού μας τόπου και συγκεκριμένα δεν εντοπίζουμε δραστηριότητες clickstream έξω από τους
διαδικτυακούς τόπους της Εταιρείας.
Τα δεδομένα Clickstream δεν περιέχουν ή δεν αποκαλύπτουν αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες  για
τον χρήστη και δεν συνδυάζουμε αυτά τα δεδομένα με τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε.

13. Άλλα Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών Μας

Οι διαδικτυακοί τόποι μας μπορεί να συμπεριλαμβάνουν πολλές λειτουργικότητες που προορίζονται για την
εξυπηρέτησή σας ή για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα,
από καιρού εις καιρόν, μπορεί να ζητήσουμε αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες όταν συμπληρώνετε
ένα ερωτηματολόγιο ή λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να σας
προσφέρουμε άλλες υπηρεσίες που ενεργοποιούνται μέσω του διαδικτύου όπως ενημερωτικές επιστολές,
πληροφορίες για προϊόντα και υπενθυμίσεις. Όταν σας παρουσιάζουμε αυτές τις λειτουργικότητες στο
διαδικτυακό μας τόπο, περιγράφουμε με σαφήνεια το σκοπό για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών,
καθώς και τις ενδεχόμενες χρήσεις των πληροφοριών.

14. Προσωπικές Πληροφορίες και Παιδιά 

Οι διαδικτυακοί τόποι της Εταιρείας δεν προορίζονται για παιδιά κάτω από την ηλικία των 18 ετών.  Δεν
συλλέγουμε συνειδητά αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από επισκέπτες αυτής της ηλικιακής
ομάδας.

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


Σε περίπτωση, που παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό
ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Εταιρεία δεν
φέρει καμία ευθύνη.

Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει, χρησιμοποιήσει, ή αποκαλύψει εν γνώση της προσωπικά δεδομένα από
ανήλικους κάτω των 18 ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή
κηδεμόνα του, μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης, μέσω δικτύου. 

Εάν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω
των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων
της το συντομότερο δυνατό.

15. Αλλαγές στην Πολιτική Ιδιωτικότητας

Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας ενδέχεται να αναθεωρείται ανά χρονικά διαστήματα επιλογής της Εταιρείας.
Χρησιμοποιώντας αυτό το διαδικτυακό τόπο, αναγνωρίζετε το δικαίωμά μας να αλλάζουμε αυτή την
πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και τη δέσμευσή μας να ανακοινώνουμε τις αλλαγές σε αυτή τη
σελίδα, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις
χρησιμοποιούμε, και κάτω από ποιες συνθήκες, αν υπάρχουν, κοινοποιούνται. 

Θα υπάρχει σαφής ένδειξη στο διαδικτυακό τόπο της Πολιτικής Ιδιωτικότητας με την ημερομηνία της
τελευταίας ενημέρωσής της. Προτείνουμε να επισκέπτεστε τη σελίδα αυτή κάθε φορά που επισκέπτεστε το
διαδικτυακό τόπο, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές.

16. Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική ή τη συλλογή, τη χρήση των πληροφοριών και τις
πρακτικές γνωστοποίησης της Εταιρείας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση:…………….

Εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από τη Νομοθεσία, η Εταιρεία δεν μπορεί να εξασφαλίσει
απάντηση στις ερωτήσεις ή τα σχόλια σχετικά με ζητήματα άσχετα με αυτή την πολιτική ή τις πρακτικές
ιδιωτικού απορρήτου της Εταιρείας.


	1. Τα στοιχεία που συλλέγουμε
	Κατά την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, μπορεί να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών σας, τις οποίες επιλέγετε οικειοθελώς να μας παρέχετε ή/και να εισάγετε στο διαδικτυακό μας τόπο.
	Ωστόσο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή την συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο και σε κάθε περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
	4. Συγκατάθεση
	Η Εταιρεία πιστεύει ότι η συγκατάθεση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αρχές του ιδιωτικού απορρήτου. Για αυτόν το λόγο, σεβόμαστε ότι έχετε και διατηρείτε την επιλογή να μην μας υποβάλετε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Ωστόσο, σε τέτοια περίπτωση ενδέχεται να μην έχετε τη πλήρη δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο του διαδικτυακού μας τόπου.
	Για αυτόν το λόγο, όπου χρειάζεται, θα ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τις δραστηριότητες επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
	Σε ορισμένες περιπτώσεις, βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο δεν υπερισχύει σε σχέση με τα ατομικά σας δικαιώματα. Αυτή η νόμιμη βάση θα χρησιμοποιηθεί μόνο όταν δεν υπάρχουν λιγότερο επεμβατικοί τρόποι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι αν το έννομο συμφέρον χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα τηρούμε αρχείο και έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αυτές τις πληροφορίες.
	Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να εκτελέσουμε μια σύμβαση στην οποία είστε ή πρόκειται να αποτελέσετε συμβαλλόμενος. Για παράδειγμα, χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μπορούμε να σας παρέχουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που αγοράσατε, για να σας επιτρέψουμε να λάβετε μέρος σε έναν από τους διαγωνισμούς μας ή για να σας στείλουμε τα δείγματα που έχετε ζητήσει.
	Επεξεργαζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν έχουμε νομική υποχρέωση (π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης) να πραγματοποιήσουμε τέτοια επεξεργασία. Για παράδειγμα, μια δικαστική εντολή ή κλήτευση ενδέχεται να μας υποχρεώσει να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό ή ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για να αναφέρουμε ύποπτες συναλλαγές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
	5. Πρόσβαση για Αναθεώρηση, Διόρθωση και Διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων
	Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατά τρόπο που συνάδει με τη συγκατάθεσή σας και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά.
	Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες είναι συναφείς με τη χρήση για την οποία προορίζονται, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.
	Ένα τέτοιο μέτρο είναι η παροχή πρόσβασης στους χρήστες του διαδικτυακού μας τόπου στα προσωπικά δεδομένα που μας έχουν χορηγήσει μέσω αυτού. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με αίτημα την παροχή πρόσβασης στην εξής διεύθυνση: info@pharma-belle.com
	Σε ορισμένους διαδικτυακούς τόπους της Εταιρείας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό σας ή στο προσωπικό σας προφίλ, προκειμένου να δείτε και να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
	Εάν συμφωνήσουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, θα σας τα παρέχουμε δωρεάν. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν τα δεδομένα που έχουμε για σας είναι ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα και μεταξύ άλλων διατηρείτε και το δικαίωμα στην αντίρρηση της επεξεργασίας των δεδομένων ή/και στην οριστική διαγραφή τους.
	6. Ασφάλεια
	Έχουμε δεσμευτεί για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και λαμβάνουμε εύλογες προφυλάξεις για να διατηρήσουμε αυτή την προστασία.
	Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στους διακομιστές των διαδικτυακών τόπων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρησιμοποιώντας εύλογους τεχνικούς και διαδικαστικούς ελέγχους.
	Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Εταιρεία, στην προσπάθεια να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των διαδικτυακών της τόπων δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια ενάντια σε όλες τις απειλές.
	Ως πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες μας, παρέχουμε συνδέσμους με άλλους διαδικτυακούς τόπους. Προσπαθούμε να επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους που πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμοι και ανταποκρίνονται στα υψηλά μας πρότυπα.
	Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε για τα πρότυπα κάθε διαδικτυακού τόπου με τον οποίο συνδεόμαστε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων εκτός της Εταιρεία.
	Οι σύνδεσμοι με εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους παρέχονται για την εξυπηρέτηση ή/ και ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν έχουν την απόλυτη έγκριση μας.
	Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι διαφημιστές ή διαδικτυακοί τόποι τρίτων που έχουν συνδέσμους με το διαδικτυακό τόπο μας, μπορεί να συλλέγουν αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες από εσάς.
	Η πρακτική της συλλογής πληροφοριών αυτών των διαδικτυακών τόπων που έχουν σύνδεσμο μαζί μας είτε μέσω διαφημίσεων ή άλλες υπερ-συνδέσεις, δεν καλύπτεται από αυτή την Πολιτική Ιδιωτικότητας.
	7. Μεταφορά Δεδομένων Εκτός Επικράτειας
	Η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτήν την Πολιτική μπορεί να περιλαμβάνει και τη μεταφορά πληροφοριών σε άλλες χώρες εκτός Ε.Ε., όπου μπορεί να μην υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία και κανονισμοί σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο και την προστασία προσωπικών δεδομένων.
	Η Εταιρεία θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο, δια συμβάσεως ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, για να διασφαλίσει την ικανοποιητική προστασία των δεδομένων που τυχόν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη, συνεργαζόμενα με την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με την Εταιρεία επιχειρήσεων, εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα.
	Εφόσον επιλέξετε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου, τεκμαίρεται ότι συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαβίβασης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή την Πολιτική.
	8. Αρχεία Αναγνώρισης ή Cookies
	Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη μικρά αρχεία πληροφοριών, ευρέως γνωστά ως "cookies".
	Το cookie είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε. Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα σας, τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στην Εταιρία να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί τον διαδικτυακό της τόπο και άλλες ρυθμίσεις. Κάτι τέτοιο μπορεί να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς.
	Τα cookies θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να ξαναεπισκεφτεί το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο.
	Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες μαζικά, σαν σύνολο, και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου.
	Η Εταιρεία ευελπιστεί, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα του διαδικτυακού της τόπου.
	Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org
	9. Ετικέτες ενεργειών ή Web Beacons
	Προκειμένου να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα ή/και την κίνηση στους διαδικτυακούς μας τόπους, οι διαδικτυακοί μας τόποι μπορεί να χρησιμοποιούν ψηφιακές ετικέτες (αλλιώς pixel tags, καθαρά GIF, web beacons και web bugs), σε συνδυασμό με τα cookies. Το pixel tag είναι ένα είδος γραφικού ιστοσελίδας που συχνά δεν είναι ορατό γιατί συνήθως έχει μέγεθος 1Χ1 pixel. Η ετικέτα χρησιμοποιείται για να εντοπίζει τον αριθμό των χρηστών που εισέρχονται στους διαδικτυακούς τόπους μας και την περιήγησή τους μέσα σε αυτούς.
	Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε web beacon για να μετρήσουμε στατιστικά τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο μας. Μερικές φορές, συμπεριλαμβάνουμε ψηφιακές ετικέτες στα ηλεκτρονικά μας μηνύματα που έχουν διαμόρφωση HTML και που στέλνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή που αποστέλλονται εκ μέρους μας), προκειμένου να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά μηνύματα ανοίχτηκαν και να σημειώσουμε αν λήφθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες μετά από το Ηλεκτρονικό μήνυμα. Μπορείτε να καταστήσετε κάποιες ψηφιακές ετικέτες άχρηστες, απορρίπτοντας τα cookies με τα οποία συνδέονται. Δεν χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των ψηφιακών ετικετών για τη συλλογή προσωπικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών.
	11. Διευθύνσεις IP
	Η διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP) είναι ένας αριθμός που αποδίδεται αυτόματα στον Η/Υ σας από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) κάθε φορά που συνδέεστε με το διαδίκτυο. Όπως και άλλοι διαδικτυακοί τόποι, έτσι και η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει διευθύνσεις IP για να αναλύσει τις συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και τη χρήση των διαδικτυακών τόπων. Η διεύθυνση IP δεν συνδέεται με τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα ωστόσο, να χρησιμοποιήσει τις διευθύνσεις IP για να αναγνωρίσει τα άτομα που απειλούν τον διαδικτυακό της τόπο, τις υπηρεσίες ή τους πελάτες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών.
	12. Clickstream
	Η 'πορεία' ή τα 'δεδομένα clickstream' αντικατοπτρίζουν ποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες έχει επισκεφθεί ένας χρήστης, και κυρίως, τον τρόπο ή την τάση κυκλοφορίας με την οποία κινείται ένας χρήστης από τον ένα διαδικτυακό τόπο στον άλλο. Εντοπίζουμε τέτοιου είδους πληροφορίες μόνο εντός του πλαισίου του διαδικτυακού μας τόπου και συγκεκριμένα δεν εντοπίζουμε δραστηριότητες clickstream έξω από τους διαδικτυακούς τόπους της Εταιρείας.
	Τα δεδομένα Clickstream δεν περιέχουν ή δεν αποκαλύπτουν αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες για τον χρήστη και δεν συνδυάζουμε αυτά τα δεδομένα με τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε.
	13. Άλλα Χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών Μας
	Οι διαδικτυακοί τόποι μας μπορεί να συμπεριλαμβάνουν πολλές λειτουργικότητες που προορίζονται για την εξυπηρέτησή σας ή για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, από καιρού εις καιρόν, μπορεί να ζητήσουμε αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες όταν συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο ή λαμβάνετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να σας προσφέρουμε άλλες υπηρεσίες που ενεργοποιούνται μέσω του διαδικτύου όπως ενημερωτικές επιστολές, πληροφορίες για προϊόντα και υπενθυμίσεις. Όταν σας παρουσιάζουμε αυτές τις λειτουργικότητες στο διαδικτυακό μας τόπο, περιγράφουμε με σαφήνεια το σκοπό για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, καθώς και τις ενδεχόμενες χρήσεις των πληροφοριών.
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	Σε περίπτωση, που παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.
	Η Εταιρεία δεν θα συλλέξει, χρησιμοποιήσει, ή αποκαλύψει εν γνώση της προσωπικά δεδομένα από ανήλικους κάτω των 18 ετών, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του, μέσω άμεσης επικοινωνίας, εκτός ηλεκτρονικής σύνδεσης, μέσω δικτύου.
	Εάν η Εταιρεία διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.
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	Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας ενδέχεται να αναθεωρείται ανά χρονικά διαστήματα επιλογής της Εταιρείας. Χρησιμοποιώντας αυτό το διαδικτυακό τόπο, αναγνωρίζετε το δικαίωμά μας να αλλάζουμε αυτή την πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και τη δέσμευσή μας να ανακοινώνουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι για το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε, και κάτω από ποιες συνθήκες, αν υπάρχουν, κοινοποιούνται.
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