Δήλωση περί Απορρήτου για το ευρωπαϊκό έργο BIG STEP
Η συγκεκριμένη δήλωση περί απορρήτου τίθεται σε ισχύ από το Μάιο του 2018
Στο BIG STEP αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαχειριστούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα με
υπεύθυνο τρόπο και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται το BIG
STEP.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικές με την πολιτική μας ή τις
μεθόδους μας στην προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
info@bigstepproject.eu.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Εισαγωγή
Σε διάφορες περιστάσεις μπορεί να επιλέξετε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα
απευθείας σε εμάς. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να μας δώσετε το όνομα σας και τα
στοιχεία επικοινωνίας σας όταν θα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όταν εγγράφεστε
για μια συνδρομή, εάν είστε προμηθευτής ή επιχειρηματικός εταίρος, ή εάν θέλετε να
συνεργαστείτε μαζί μας. Εάν δηλώσετε πως δεν επιθυμείτε τα δεδομένα σας να
χρησιμοποιούνται για επικοινωνία, η οποία δεν είναι σχετική με τα συγκεκριμένα αιτήματα,
θα σεβαστούμε αυτή την προτίμηση.

Επισκέψεις Ιστοτόπου
Μπορούμε να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων μας από εσάς. Για
να γίνει αυτό, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές. Κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν από
τους ιστοτόπους μας, μπορούμε να καταγράψουμε ορισμένες πληροφορίες που
στέλνονται σε εμάς από τον φυλλομετρητή (browser) σας, για παράδειγμα τη διεύθυνση
του διαδικτυακού σας πρωτοκόλλου (IP address), ο τύπος του φυλλομετρητή (browser) που
χρησιμοποιείτε μαζί με την έκδοση και τη γλώσσα του, καθώς και την ώρα και τη διάρκεια
της επίσκεψης σας στις διευθύνσεις των ιστοτόπων μας. Επιπλέον, μπορούμε να
συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκέπτεστε εντός των ιστοτόπων
μας, το χρόνο που ξοδεύετε σε κάθε σελίδα και άλλες ενέργειες που κάνετε ενώ
επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας χωρίς να
εγγραφείτε, μπορούμε να συλλέξουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για το ότι ο
ιστότοπος μας λειτουργεί σωστά.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το λογισμικό μας είναι εφοδιασμένο με τεχνικές που κάνουν το
BIG STEP εφικτό να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων μας ή των
υπηρεσιών μας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνικές για να επαληθεύουμε εάν έχετε
ανοίξει έναν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή αν έχετε πατήσει κάποιο
σύνδεσμο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Περισσότερες πληροφορίες

σχετικά με τις τεχνικές τις οποίες χρησιμοποιούμε μπορούν να βρεθούν στα «cookies»,
«web beacons» και σε άλλες επιλογές.

Προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας του Big Step και των άλλων
Όταν έχουμε βάσιμους λόγους να υποψιαζόμαστε ότι τα δικαιώματα ή η ιδιοκτησία του BIG
STEP, των μας εταίρων μας, προμηθευτών, πελατών και άλλων διακυβεύονται, μπορούμε
επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όποτε αυτό ζητηθεί νόμιμα από
εμάς, ή για να συμμορφωθούμε σύμφωνα με μια απόφαση δικαστηρίου, με ένα ένταλμα ή
μία νομική διαδικασία που αφορά τους ιστοτόπους μας.

Περίοδος αποθήκευσης
Το BIG STEP αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται
απαραίτητο στο πλαίσιο του σκοπού για τον οποίο οι πληροφορίες επεξεργάζονται, ή για
όσο χρονικό διάστημα υπάρχει ένας αξιόπιστος λόγος να αποθηκευτούν τα προσωπικά σας
δεδομένα (π.χ. για να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, για να λύσει προβλήματα ή
για να εκτελέσει συμφωνίες). Τα δεδομένα της εγγραφής σας διατηρούνται για όσο χρονικό
διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι
απαραίτητα για μια ομαλή λειτουργία. Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε άλλο τα
προσωπικά σας δεδομένα για να σας εξυπηρετούμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
info@bigstepproject.eu.

Cookies, web beacons και άλλες τεχνικές
Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, καταγράφουμε πληροφορίες σχετικές με την επίσκεψη σας
στους ιστοτόπους μας και τη χρήση των προϊόντων λογισμικού μας που μας βοηθούν να
συλλέξουμε αριθμούς σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα, για να κάνουμε
την εμπειρία σας πιο προσωπική, για να προσαρμόσουμε την επικοινωνία μας στο προφίλ
σας και για να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίας μας. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια
διάφορων τεχνικών, όπως κείμενα, ετικέτες, Local Shared Objects (Flash cookies), Local
Storage beacons (HTML5) και άλλων “cookies”.

Ανακοίνωση αλλαγών
Εάν κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές σχετικές με τη συγκεκριμένη Δήλωση περί Απορρήτου,
θα το κοινοποιήσουμε μέσω μιας ανακοίνωσης στον ιστότοπο μας και με τρόπο που
απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητο και την πρόσβαση στα δεδομένα σας
Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με τη Δήλωση περί Απορρήτου ή σχετικά
με τη χρήση των δεδομένων σας από το BIG STEP, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο info@bigstepproject.eu. Ακόμη, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με εμάς στο:

BIG STEP Project
Campuslaan 21
3590 DIEPENBEEK
BELGIUM

