
 

 

 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – 4 ΚΩΔΙΚΕΣ 
Αυτή η εφαρμογή συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους 

 
Φόρμα Ενεργοποίησης και Εγγραφής στην υπηρεσία ενημερώσεων 
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται κατά την ενεργοποίηση της εφαρμογής είναι η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός τηλεφώνου. 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται 
Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς. 
 

• Ειδοποιήσεις ενημερώσεων 

Αυτή η εφαρμογή μπορεί να στείλει ειδοποιήσεις ενημερώσεων (Push Notifications) στον 

Χρήστη. 

 
• Μοναδική ταυτοποίηση της συσκευής 

Αυτή η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής του 

Χρήστη, για την αποθήκευση των προτιμήσεών του. 

 

• Ταυτοποίηση συσκευής Χρήστη μέσω ενός καθολικά μοναδικού αναγνωριστικού (UUID) 

Αυτή η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει το λεγόμενο καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό για 

την αποθήκευση των προτιμήσεων των χρηστών. Αυτό το αναγνωριστικό δημιουργείται κατά την 

εγκατάσταση αυτής της Εφαρμογής, και χάνεται όταν διαγράφει ο Χρήστης από την υπηρεσία 

ενημερώσεων της Εφαρμογής. Η επανεγκατάσταση του λειτουργικού της συσκευής δημιουργεί 

ένα νέο μοναδικό αναγνωριστικό UUID. 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται 
Μεταξύ των τύπων των Προσωπικών Δεδομένων που αυτή η εφαρμογή συλλέγει είναι η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός τηλεφώνου του 
χρήστη. 
Άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να περιγραφούν σε άλλα τμήματα αυτής 
της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
Τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη, ή συλλέγονται αυτόματα όταν 
χρησιμοποιείται αυτή η Εφαρμογή, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και συναίνεσης  
του χρήστη. 



 

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτή την Εφαρμογή χρησιμεύουν για την αναγνώριση των 
χρηστών και την αποθήκευση των προτιμήσεών τους, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή της 
υπηρεσίας που απαιτείται κατά τη χρήση. 
Παράλειψη παροχής ορισμένων προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστήσει αδύνατη τη 
παροχή της Υπηρεσίας Ενημερώσεων που είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της 
Εφαρμογής. 
Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά δεδομένα τρίτων που λαμβάνονται μέσα από 
αυτή την Εφαρμογή και επιβεβαιώνουν ότι έχουν τη συγκατάθεση του τρίτου μέρους για να 
παρέχουν τα δεδομένα στον Κατασκευαστή. 
 
Τρόπος και τόπος επεξεργασίας των δεδομένων 
 

Μέθοδοι επεξεργασίας 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με σωστό 
τρόπο και λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης 
πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης, ή μη εγκεκριμένης καταστροφής των Δεδομένων. 
 
Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ακολουθώντας τις οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες που σχετίζονται αυστηρά με τους 
σκοπούς που αναφέρονται. Εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
στα δεδομένα μπορούν να έχουν πρόσβαση υπεύθυνοι που ασχολούνται με τη λειτουργία της 
Εφαρμογής (Διοίκηση, Πωλήσεις, Μάρκετινγκ) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών 
υπηρεσιών, πάροχοι hosting) που έχουν οριστεί από τον Κατασκευαστή. Ο ενημερωμένος 
κατάλογος των μερών αυτών μπορεί να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων 
ανά πάσα στιγμή. 
 
Θέση 
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται στα κεντρικά γραφεία του ελεγκτή δεδομένων και σε 
οποιαδήποτε άλλα μέρη όπου βρίσκονται τα τρίτα μέρη που εμπλέκονται με την επεξεργασία. 
 
Χρόνος διατήρησης δεδομένων 
Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ορθή παροχή της υπηρεσίας και ο 
χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να αναστείλει 
την λειτουργία της υπηρεσίας και να αφαιρέσει τα δεδομένα. 
 
Χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων 
Τα δεδομένα του χρήστη συλλέγονται για να επιτρέπουν στον Κατασκευαστή να παρέχει τις 
υπηρεσίες ενημέρωσης (Updates) καθώς και για να επικοινωνεί με τον χρήστη σε περίπτωση 
τεχνικής δυσλειτουργίας (Support) της Εφαρμογής. 
 
Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις 
ακόλουθες υπηρεσίες: 
 
 
 



 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 
Φόρμα ενεργοποίησης της Εφαρμογής 
Συμπληρώνοντας την φόρμα ενεργοποίησης της Εφαρμογής, ο χρήστης επιτρέπει στην 
Εφαρμογή να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να μπορέσει να ενεργοποιήσει την 
υπηρεσία ενημερώσεων της εφαρμογής (Update) καθώς επίσης και να αποθηκεύσει τις 
πληροφορίες ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στον 
χρήστη. 
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται είναι  
 

• Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) 

• Ονοματεπώνυμο 

• Τηλέφωνο Επικοινωνίας 

 
Επιπλέον η Εφαρμογή συλλέγει τα παρακάτω Προσωπικά Δεδομένα της συσκευής του χρήστη 
για τους ακόλουθους σκοπούς 
 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ 
Αυτή η εφαρμογή μπορεί να στείλει ειδοποιήσεις ενημερώσεων (Push Notifications) στον 
Χρήστη. 
 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Αυτή η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής του Χρήστη, για 

την αποθήκευση των προτιμήσεών του. 

 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΥ (UUID) 
Αυτή η εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει το λεγόμενο καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό για 
την αποθήκευση των προτιμήσεων των χρηστών. Αυτό το αναγνωριστικό δημιουργείται κατά 
την εγκατάσταση αυτής της Εφαρμογής, και χάνεται όταν διαγραφεί ο Χρήστης από την 
υπηρεσία ενημερώσεων της Εφαρμογής. Η επανεγκατάσταση του λειτουργικού της συσκευής 
δημιουργεί ένα νέο μοναδικό αναγνωριστικό UUID. 
 
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 
 
Νόμιμη ενέργεια 
Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους σκοπούς από 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στο Δικαστήριο σε πιθανή νομική ενέργεια που θα προκύψει από 
ακατάλληλη χρήση αυτής της Εφαρμογής ή των σχετικών υπηρεσιών. 
Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να υποχρεωθεί να 
αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τις δημόσιες αρχές. 
 
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα των Χρηστών 
Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την πολιτική απορρήτου, η Εφαρμογή αυτή 
μπορεί να παράσχει στο Χρήστη πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με 
συγκεκριμένες υπηρεσίες ή με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, 
κατόπιν αιτήματος. 



 

 

 
Σύστημα καταγραφής και συντήρησης 
Για τους σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, η Εφαρμογή μπορεί να συλλέξει αρχεία που 
καταγράφουν την αλληλεπίδραση του Χρήστη με την Εφαρμογή (αρχεία καταγραφής 
συστήματος). 
 
Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα μπορεί να ζητηθεί από τον Ελεγκτή Δεδομένων ανά πάσα στιγμή. 
 
Δικαιώματα Χρηστών 
Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζουν εάν έχουν αποθηκευτεί 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, να ζητήσουν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
δεδομένων και να μάθουν για το περιεχόμενο και την προέλευσή τους, να εξακριβώσουν την 
ορθότητα τους, να ζητήσουν να συμπληρωθούν, να διορθωθούν, να διαγραφούν ή να 
εμποδίστεί η οποιαδήποτε διατήρηση δεδομένων που πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του 
νόμου. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. 
Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα μη αναγνώρισης συσκευής τα οποία δεν 
επιτρέπουν την ορθή λειτουργία της. 
 
Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή την 
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή με γραπτή προειδοποίηση 
σε αυτή τη σελίδα. Συνιστάται ιδιαίτερα να ελέγχετε αυτή τη σελίδα συχνά. 
Εάν ένας χρήστης αντιτίθεται σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές στην πολιτική, ο Χρήστης πρέπει 
να σταματήσει τη χρήση αυτής της εφαρμογής και μπορεί να ζητήσει από τον ελεγκτή 
δεδομένων την διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων του. 
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η τρέχουσα πολιτική απορρήτου ισχύει για όλα τα προσωπικά 
δεδομένα, που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει για τους Χρήστες. 
 
Ορισμοί και νομικές αναφορές 
 
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ή στοιχεία) 
Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, ίδρυμα ή ένωση, η 
οποία είναι, ή μπορεί να είναι, ή εντοπιστεί ότι είναι, έστω και έμμεσα, με αναφορά σε 
οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού  αριθμού 
αναγνώρισης. 
 
Δεδομένα Χρήσης 
Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από αυτή την εφαρμογή περιλαμβάνουν: την 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον σειριακό αριθμό ενεργοποίησης της εφαρμογής, 
το καθολικό αναγνωριστικό συσκευής, το όνομα και την εγκατεστημένη έκδοση του 
λειτουργικού συστήματος της συσκευής, το είδος τους αιτήματος καθώς και την ημερομηνία 
και την ώρα που έγινε αυτό, το αρχείο που λήφθηκε σε απάντηση του αιτήματος καθώς και το 
μέγεθός του, τον κωδικό απάντησης του διακομιστή και τον κωδικό προϊόντος. 



 

 

 
Χρήστης 
Το άτομο που χρησιμοποιεί αυτή την εφαρμογή, το οποίο πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση για 
χρήση της εφαρμογής από το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο στον οποίο έχει έχει εκχωρηθεί η 
άδεια χρήσης της εφαρμογής και στο οποίο ανήκουν τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία 
καταχωρήθηκαν κατά την ενεργοποίηση της Εφαρμογής. 
 
Κάτοχος 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η πολιτική Προσωπικών Δεδομένων. 
 
Επεξεργαστής Δεδομένων (ή Επόπτης) 
Το φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, 
ένωση ή οργάνωση εξουσιοδοτημένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να επεξεργαστεί τα 
προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. 
 
Ελεγκτής δεδομένων (ή Ιδιοκτήτης) 
Το φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, η δημόσια διοίκηση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας, 
ένωση ή οργάνωση με την εξουσιοδότηση, από κοινού με έναν άλλο ελεγκτή δεδομένων, για τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με τους σκοπούς, και τις μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και των μέσων που χρησιμοποιούνται, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση αυτής της εφαρμογής. Ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεδομένων είναι ο ιδιοκτήτης αυτής της εφαρμογής. 
 
Αυτή η εφαρμογή 
Το υλικό ή λογισμικό εργαλείο με το οποίο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών 
του. 
 
Νομικές Πληροφορίες 
Ανακοίνωση προς τους χρήστες στην Ευρώπη: η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί δυνάμει του 
άρθρου. 10 της οδηγίας ΕΚ αριθ. 95/46 / ΕΚ, και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/58 
/ ΕΚ, όπως αναθεωρήθηκε από την οδηγία 2009/136 / ΕΚ, σχετικά με το θέμα των Cookies. 
 
Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά αποκλειστικά και μόνο σε αυτή 
την εφαρμογή. 
 
 


