ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «TRIDENT – ΔΙΝΕΙ ΓΕΥΣΗ
ΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΟΥ» ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Γενικές πληροφορίες
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Mondelez Europe Services GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδας
που εδρεύει στη διεύθυνση Αριστοτέλους 19-21, Μεταμόρφωση, Αττική («Διοργανώτρια» ή
«εμείς»/«εμάς»).

Στη Mondelez International εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όταν μοιράζεστε τα
προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας και αναγνωρίζουμε ότι μπορεί να ανησυχείτε σχετικά με τις
πληροφορίες που μας παρέχετε και τον τρόπο που τις χειριζόμαστε.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων ορίζει (με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/679- « ΓΚΠΔ»), τη βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία
και τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας (« Προσωπικά Δεδομένα») στο
πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας.
Τι Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγουμε από σας;
Το είδος των πληροφοριών και των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε
σχετικά με σας όταν επισκέπτεστε τους Ιστοτόπους μας ή επικοινωνείτε μαζί μας
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα παρακάτω:


Προσωπικά στοιχεία που παρέχετε - για παράδειγμα το όνομα, η διεύθυνση κατοικίας
και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, όπως ο αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική σας
διεύθυνση, τα αιτήματά σας, τυχόν παράπονα που μπορεί να έχετε και άλλα δεδομένα
που λαμβάνουμε εάν επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω
του διαδικτύου ή μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, και άλλων
πληροφοριών που παρέχετε, για παράδειγμα, όταν εγγράφεστε στους Ιστοτόπους μας,
στα ενημερωτικά μας δελτία, συμμετέχετε στις προσφορές μας, παρέχετε σχόλια ως
πελάτης, απαντάτε σε έρευνες ή αγοράζετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας·



Στοιχεία πληρωμής - για παράδειγμα δεδομένα για την πραγματοποίηση αγορών, όπως
στοιχεία λογαριασμού πληρωμής, αριθμοί πιστωτικής κάρτας και χρεωστικής κάρτας,
ημερομηνία λήξης, διεύθυνση αποστολής και διεύθυνση τιμολόγησης·



Στοιχεία σύνδεσης λογαριασμού - για παράδειγμα πληροφορίες που απαιτούνται για
τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη, όπως το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης,
καθώς και η ερώτηση και η απάντηση ασφαλείας·



Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα – όπως πληροφορίες σχετικά με τον
υπολογιστή σας, η διεύθυνση IP, και το πρόγραμμα περιήγησης, που μπορεί να
συλλέγουμε, για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε στους Ιστοτόπους μας τα δικά μας
cookies ή cookies που ανήκουν σε 3α μέρη, ετικέτες ενεργειών και παρόμοιες

τεχνολογίες που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την χρήση των Ιστοτόπων μας ή
σχετικά με την επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαβάστε
την Πολιτική για τα Cookies για περαιτέρω πληροφορίες.
Γιατί συλλέγουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τους παρακάτω
σκοπούς και σε μια νόμιμη βάση. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εάν ήδη διαθέτουμε
πληροφορίες σχετικά με σας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες για τους
ίδιους σκοπούς.
Για έννομα εμπορικά συμφέροντα: μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα (και σε συγκεντρωτική και σε ατομική βάση), όπως τα στοιχεία επικοινωνίας, τα
δεδομένα λογαριασμού και ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές
σας στα καταστήματά μας και στο διαδίκτυο, για διαφημιστικούς σκοπούς και για την ανάλυση
και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, καθώς και για να σας
κατανοήσουμε ως πελάτη.
Αυτό σημαίνει επίσης, ότι αναλύουμε τις πληροφορίες που παρέχετε στα πλαίσια της χρήσης
σας των Ιστοτόπων μας ή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και χρησιμοποιούμε όλες
αυτές τις πληροφορίες για να τα βελτιώσουμε και να σας παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία
χρήστη (για παράδειγμα, αναλύουμε ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε, ποια προϊόντα και
υπηρεσίες χρησιμοποιείται και πώς χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες).
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για έννομα εμπορικά
συμφέροντα όπως: για να δημιουργήσουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους
χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών μας· για να βοηθήσουμε στην ασφάλεια και στην
πρόληψη απάτης· για την ακεραιότητα του συστήματος· για να σας υπενθυμίζουμε μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έχετε εγκαταλείψει ένα καλάθι αγορών ή για να σας στείλουμε
επιβεβαίωση παραγγελίας· για να διευκολύνουμε τις επιχειρηματικές συναλλαγές μας, για την
εκτέλεση των εταιρικών πολιτικών και διαδικασιών· για να καθίστανται δυνατές εταιρικές
συναλλαγές, όπως η συγχώνευση, η πώληση, η αναδιοργάνωση, η μεταβίβαση του ενεργητικού
του ομίλου Mondelēz International ή επιχειρηματικές συναλλαγές, εξαγορά, πτώχευση ή
παρόμοιο γεγονός· και για άλλους έννομους επιχειρηματικούς σκοπούς που επιτρέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία, για τους οποίους θα έχουμε παράσχει έγκαιρα τις σχετικές
πληροφορίες.
Για την εκτέλεση των όρων και των προϋποθέσεων μιας σύμβασης: για την αγορά προϊόντων
ή υπηρεσιών μας ή για τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού ή μιας προσφοράς στην οποία έχετε
λάβει μέρος, για τη διαχείριση της προσφοράς και την επικοινωνία μας μαζί σας εάν
αναδειχθείτε νικητής, για να μπορούμε να απαντάμε σε αιτήματα πληροφοριών που
υποβάλλονται με τη χρήση του μενού Επικοινωνίας.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας με βάση τη συγκατάθεσή σας, όπου
την έχετε παραχωρήσει, για παράδειγμα για σκοπούς εμπορικής προώθησης και για την
εξατομίκευση της επικοινωνίας μας μαζί σας, με βάση τα προφίλ σας μέσω του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, SMS, άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή με άλλο τρόπο. Μπορείτε να ανακαλέσετε

τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, δείτε Τι δικαιώματα έχετε όσον αφορά τα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα που φυλάσσουμε και σας αφορούν;
Για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως η διατήρηση των κατάλληλων
επιχειρηματικών αρχείων, η διαχείριση των παραπόνων που υποβάλλονται στην υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών, η συμμόρφωση με τα έννομα αιτήματα δημόσιων αρχών και με τους
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με άλλες απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Για πόσο καιρό φυλάσσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;
Θα φυλάσσουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν για όσο είναι
απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας παρασχέθηκαν ή συλλέχθηκαν
από εμάς (για παράδειγμα, για το διάστημα που είναι απαραίτητο για να απαντήσουμε σε
ερωτήσεις ή να επιλύσουμε προβλήματα).
Επομένως, μπορεί να φυλάσσουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για μια εύλογη περίοδο
μετά την τελευταία μας επικοινωνία. Όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που
συλλέγουμε δεν απαιτούνται για αυτόν τον σκοπό , τα καταστρέφουμε ή τα διαγράφουμε με
ασφαλή τρόπο. Ενδέχεται, αντί να καταστρέφουμε ή να διαγράφουμε τα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα, να τα καθιστούμε ανώνυμα έτσι ώστε να μην συνδέονται μαζί σας ή
να οδηγούν σε σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχουμε έννομες ή ρυθμιστικές
υποχρεώσεις που μας υποχρεώνουν να φυλάσσουμε συγκεκριμένα αρχεία για μια δεδομένη
περίοδο.
Σε ποιον μπορούμε να κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;
Μπορούμε να κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:


Στις οντότητες του ομίλου Mondelēz International. Τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα μπορούν να κοινοποιούνται μεταξύ των αρμόδιων εταιρειών Mondelēz
International που μπορούν να χρησιμοποιούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας.



Σε Παρόχους Υπηρεσιών και Εκτελούντες την Επεξεργασία. Μπορούμε να διορίζουμε
τρίτους, πράκτορες, παρόχους υπηρεσιών, και συνδεόμενες οντότητες για να παρέχουν
υπηρεσίες εκ μέρους μας, όπως υποστήριξη στις εσωτερικές λειτουργίες των
ιστοτόπων μας, τις Εφαρμογές για τις Κινητές Συσκευές ή τα ηλεκτρονικά καταστήματα
(για παράδειγμα παρόχους υπηρεσιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκτελούντες
την επεξεργασία πληρωμών, επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων, παρόχους
δεδομένων ανάλυσης και τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για την αποστολή των
παραγγελιών σας στη διεύθυνση κατοικίας, όπως παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών)
ή για την τεχνική επεξεργασία (για παράδειγμα, υπηρεσίες υποδοχής ή αποθήκευσης
δεδομένων) ή για υπηρεσίες διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες, καθώς και σχετικά
μη ηλεκτρονικά προϊόντα ή υπηρεσίες υποστήριξης προσφορών (για παράδειγμα,
διοργανωτές διαγωνισμών και λοταριών, παρόχους κλήρωσης επάθλων, γραφεία
διοργάνωσης εκδηλώσεων, πωλητές πακέτων βραβείων ή παροχών) και άλλες σχετικές
υπηρεσίες.



Οι ανωτέρω, κατά την παροχή των υπηρεσιών τους, μπορούν να έχουν πρόσβαση, να
λαμβάνουν, να διατηρούν ή να επεξεργάζονται με άλλο τρόπο Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήραγια λογαριασμό μας. Οι συμβάσεις μας με τους εν λόγω παρόχους
υπηρεσιών δεν επιτρέπουν τη χρήση των πληροφοριών σας για τους δικούς τους
σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων δικών τους προωθητικών ενεργειών. Σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, λαμβάνουμε εμπορικά εύλογα μέτρα απαιτώντας από
τρίτα μέρη να λαμβάνουν επαρκή μέτρα προστασίαςόσον αφορά τα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα και να τα επεξεργάζονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας.



Σε εταίρους. Μπορεί μερικές φορές να σας προσφέρουμε μια υπηρεσία ή μια
εφαρμογή σε συνεργασία με εταίρους (για παράδειγμα, συγχορηγούς ή
δικαιοπάροχους, δικαιούχους άδειας εκμετάλλευσης ή διανομείς των εμπορικών μας
προϊόντων). Επομένως, μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε σε αυτούς τους
εταίρους τα Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις, λαμβάνουμε εμπορικά εύλογα μέτρα απαιτώντας από τρίτα μέρη να
λαμβάνουν επαρκή μέτρα προστασίας όσον αφορά τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα και να τα επεξεργάζονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας ή ως
συνυπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
κοινοποίηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους γίνεται με βάση τη
συγκατάθεσή σας ή με βάση το σχετικό αίτημα σας, εάν τίθεται τέτοιο ζήτημα, θα σας
ειδοποιήσουμε με σαφή τρόπο σχετικά με την κοινοποίηση, και εσείς θα έχετε την
επιλογή να μην συμμετέχετε στην κοινοποίηση ή να φέρετε αντίρρησησε αυτή.



Σε τρίτους, σε περίπτωση νομικής απαίτησης. Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε
Δεδομένα σας Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν εάν πιστεύουμε ότι πρέπει
να το κάνουμε βάσει νόμου, ή γιατί θεωρούμε ότι είναι ευλόγως απαραίτητο για τη
συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες· όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή αρμόζει
να κοινοποιήσουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε αρχές επιβολής του νόμου,
για παράδειγμα για τη διερεύνηση περιστατικών ή πιθανολογούμενης απάτη ή
παραβίασης της νομοθεσίας, παραβιάσεις ασφαλείας ή παραβιάσεις της παρούσας
Δήλωσης Εμπιστευτικότητας· για να απαντήσουμε σε τυχόν αξιώσεις εναντίον μας· και,
για να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την προσωπική ασφάλεια του
ομίλου Mondelēz International, των πελατών μας ή του κοινού.



Σε τρίτους, σε περίπτωση εταιρικής συναλλαγής. Επιπλέον, οι πληροφορίες σχετικά με
τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μπορούν να κοινοποιούνται στο πλαίσιο συγχώνευσης, πώλησης, αναδιοργάνωσης,
διαβίβασης του ενεργητικού του ομίλου Mondelēz International ή στο πλαίσιο των
επιχειρηματικών συναλλαγών, εξαγοράς, πτώχευσης ή παρόμοιου γεγονότος.

Διεθνείς διαβιβάσεις των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Υπό κανονικές συνθήκες, θα επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η παγκόσμια φύση των επιχειρηματικών μας συναλλαγών
συνεπάγεται ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν μπορεί περιστασιακά
να κοινοποιούνται σε μη ευρωπαϊκά μέλη του Διεθνούς Ομίλου Mondelēz International και για

τον σκοπό αυτό έχουν συνάψει συμφωνίες διαβίβασης δεδομένων που ρυθμίζουν τις εν λόγω
διασυνοριακές διαβιβάσεις.
Χρησιμοποιούμε επίσης ορισμένους τρίτους παρόχους για να μας βοηθούν στην παροχή των
επιχειρηματικών υπηρεσιών. Τα εν λόγω τρίτα μέρη μπορεί να έχουν πρόσβαση ή απλώς να
φιλοξενούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά θα το κάνουν πάντα σύμφωνα με τις
οδηγίες μας, σύμφωνα με τους όρους της συμβατικής μας σχέσης. Όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη
βρίσκονται σε εδάφη (όπως οι ΗΠΑ) που μπορεί να μην προσφέρουν ένα επίπεδο προστασίας
του ιδιωτικού απορρήτου αντίστοιχο με το επίπεδο που ισχύει εντός της ΕΕ, θα λάβουμε όλα τα
απαραίτητα μέτρα για να βεβαιωθούμε ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα λαμβάνουν
ένα επαρκές επίπεδο προστασίας. Αυτό θα διασφαλίζεται είτε με τη σύναψη συμφωνιών
διαβίβασης δεδομένων ή εξασφαλίζοντας ότι τα τρίτα μέρη είναι πιστοποιημένα στο πλαίσιο
των κατάλληλων συστημάτων προστασίας δεδομένων (για παράδειγμα, Ασπίδα Προστασίας
ΕΕ-ΗΠΑ).
Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;
Χρησιμοποιούμε διάφορα υλικά, τεχνικά και διαχειριστικά πρότυπα ασφάλειας, τεχνολογίες
και διαδικασίες για να συμβάλουμε στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
από απώλεια, κακή χρήση, μετατροπή , καταστροφή ή ζημία σε κατάλληλο βαθμό, ανάλογα με
το πόσο ευαίσθητες είναι οι πληροφορίες.
Λαμβάνουμε μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
στα άτομα που χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε αυτά για έναν από τους σκοπούς που
αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, μέσω της σύναψης των
συμβάσεων, διασφαλίζουμε ότι τρίτα μέρη που επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα εξασφαλίζουν με ανάλογο τρόπο την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των
δεδομένων σας με ασφαλή τρόπο.
Τι δικαιώματα έχετε όσον αφορά τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που φυλάσσουμε
σχετικά με σας;
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:


να αποκτήσετε αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον λόγο που υποβάλλονται σε επεξεργασία τα
εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα·



να διορθώσετε τα μη ακριβή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
(συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμπλήρωσης των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα που είναι ελλιπή)·



να διαγράψετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν σε ορισμένες
περιπτώσεις όπου δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέχθηκαν ή που τέθηκαν σε επεξεργασία·



να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε
περίπτωση που:

o

αμφισβητείται η ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα·

o

η επεξεργασία δεν είναι νόμιμη, αλλά διαφωνείτε με τη διαγραφή των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα·

o

δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τους
σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων·

o

αμφισβητείτε την επεξεργασία η οποία δικαιολογείται με βάση ένα έννομο
συμφέρον·



εναντιώνεστε σε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ·



να λάβετε ένα φορητό αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ή να
διαβιβαστεί ένα αντίγραφο σε ένα τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας όπου είναι τεχνικά
δυνατό και δεν συνεπάγεται μη εύλογο κόστος·

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλετε μια καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που
επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να την αποστείλετε
κάνοντας κλικ στη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδομένων (παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).
Εναλλακτικά, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας
δεδομένων.
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την
παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα ως άνω
αναφερόμενα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να την
αποστείλετε είτε κάνοντας κλικ στη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων (παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω). Όποτε είναι
λογικά δυνατό και απαιτείται, θα καταβάλλουμε προσπάθειες να ικανοποιούμε τα δικαιώματά
σας εντός ενός μηνός.
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη του ενημερωτικών δελτίων
(newsletters) ή των μηνυμάτων εμπορικής προώθησης οποιαδήποτε στιγμή, δωρεάν,
ακολουθώντας τις οδηγίες στο μήνυμα εμπορικής προώθησης ή ακόμα και τώρα,
χρησιμοποιώντας την επιλογή διαγραφής από τη λίστα παραληπτών στη
φόρμα επικοινωνίας Μπορείτε επίσης να αλλάζετε τις προτιμήσεις στις ρυθμίσεις προφίλ, εάν
διαθέτετε.
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Άλλοι Ιστότοποι
Όταν συμμετέχετε σε ένα από τα προφίλ MDLZ ή οπουδήποτε είναι παρών ο όμιλος MDLZ στις
διάφορες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, Yammer,
Pinterest, Instagram, LinkedIn, YouTube, κ.λπ., θα πρέπει να γνωρίζετε και να κατανοείτε τα
εργαλεία που παρέχονται στους εν λόγω ιστοτόπους που σας επιτρέπουν να κάνετε επιλογές

σχετικά με το πώς κοινοποιείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στα προφίλ σας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Στις εν λόγω πλατφόρμες εφαρμόζονται οι δικές τους πρακτικές περί ιδιωτικού απορρήτου ή οι
πολιτικές για τα εν λόγω τρίτα μέρη, για αυτό και σας καλούμε να διαβάζετε τις σχετικές
δηλώσεις εμπιστευτικότητας, τους όρους χρήσης και τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με το
πώς χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στις εν λόγω πλατφόρμες των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Κατά συνέπεια, οι Ιστότοποί μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων. Εάν
ακολουθήσετε τους εν λόγω συνδέσμους, θα απομακρυνθείτε από τους ιστοτόπους μας και τις
εφαρμογές μας για κινητές συσκευές. Παρόλο που οι εν λόγω ιστότοποι τρίτων επιλέγονται με
προσοχή, ο όμιλος Mondelēz International δεν μπορεί να αποδεχτεί την ευθύνη για τη χρήση
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τους εν λόγω οργανισμούς. Για περισσότερες
πληροφορίες και στοιχεία, συμβουλευτείτε την Ενότητα για τις Δηλώσεις Εμπιστευτικότητας
τρίτων και τη δήλωση εμπιστευτικότητας του ιστοτόπου που επισκέπτεστε (εάν διατίθεται η εν
λόγω δήλωση).
Πώς επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Παιδιών;
Από την ενέργεια αποκλείονται παιδιά κάτω των 16 ετών. Για τα παιδιά ηλικίας 16 και 17 ετών,
κάθε συμμετέχον θα πρέπει να έχει τη συγκατάθεση ενός γονιού ή κηδεμόνα πριν την παροχή
Δεδομένων του Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του ιστοτόπου. Εάν κρίνουμε κατά τη συλλογή
ότι ένας χρήστης είναι κάτω από τη επιτρεπόμενη ηλικία και δεν έχει παράσχει τη συγκατάθεση
ενός γονέα/κηδεμόνα πριν την παροχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δεν θα
χρησιμοποιήσουμε και δεν θα φυλάξουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που τον/την
αφορούν χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα. Χωρίς την εν λόγω συγκατάθεση,
ωστόσο, το παιδί μπορεί να μην μπορεί να συμμετάσχει σε ορισμένες δραστηριότητες. Ωστόσο,
σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να φυλάσσουμε και να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους
πληροφορίες (σύμφωνα με τις υπόλοιπες παραγράφους της παρούσας Δήλωσης και τις
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας) για να ειδοποιήσουμε και να λάβουμε τη συγκατάθεση
από τον γονέα/κηδεμόνα και για λόγους ασφαλείας, ευθύνης και άλλους σκοπούς που
επιτρέπονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο γονέας/κηδεμόνας μπορεί να εξετάσει,
να αφαιρέσει, να αλλάξει ή να αρνηθεί περαιτέρω συλλογή ή χρήση των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα του παιδιού του επικοινωνώντας μαζί μας κάνοντας κλικ στη
φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
(παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω), και συμπεριλαμβάνοντας το όνομα,
τη διεύθυνση και την ηλεκτρονική διεύθυνση του παιδιού.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων («ΥΠΔ»)
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΥΠΔ που έχει ορίσει η Mondelez βάσει του άρθρου 37 του
ΓΚΠΔ στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com .

Google Analytics
Η ιστοσελίδα αυτή χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης που παρέχεται
από την Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες
Πολιτείες («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι αρχεία
κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή του χρήστη, προκειμένου να βοηθήσουν την
ιστοσελίδα να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Οι
πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας από τους
χρήστες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP του χρήστη) θα διαβιβάζονται και θα
αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση
ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP, η Google θα περικόψει/θα καταστήσει ανώνυμη την
τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για
άλλα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις αποστέλλεται η πλήρης διεύθυνση IP και συντέμνεται από τους διακομιστές της
Google στις Η.Π.Α. Εξ ονόματος του παρόχου της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει
αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες, τη
σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της
ιστοσελίδας και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της
ιστοσελίδας και τη χρήση του Διαδικτύου στον πάροχο της ιστοσελίδας. Η Google δεν θα
συσχετίσει τη διεύθυνση IP του Χρήστη με τυχόν άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. Η
Google ενδέχεται να διαβιβάσει σε τρίτους τις πληροφορίες που συλλέγει μέσω Google
Analytics, εφόσον απαιτείται από τον νόμο ή εάν τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για
λογαριασμό της Google.

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων από καιρού εις
καιρόν, αναρτώντας την ενημερωμένη έκδοση της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων στην
ιστοσελίδα μας. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή, ώστε να μπορέσετε
να κατανοήσετε πλήρως τις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Παρακαλείσθε όπως
επισκέπτεσθε τακτικά την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων για να ενημερώνεστε
σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων φέρει ημερομηνία 18.03.2019.

