
   

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην ιστεύου ε υ ερασ ιζό αστε και ροωθού ε το α όρρητο των ελατών των ρο ηθευτών

και των φίλων ας ώστε να δεσ ευό αστε για διαφάνεια στις ολιτικές και τις ενέργειές ας σχετικά

ε τα ροσω ικά δεδο ένα ς εκ τούτου σας καλού ε να διαβάσετε την ολιτική α ορρήτου ας και να

ροτείνετε τυχόν βελτιώσεις ου θεωρείτε κατάλληλες για την καλύτερη ροάσ ιση των δικαιω άτων

σας

Ταυτότητα του υ ευθύνου ε εξεργασίας

εφεξής Ό ιλος ή

Έδρα Μαγιόρκα Βαλεαρίδες Νήσοι Ισ ανία

ΑΦΜ

Ε ορικό ητρώο της Πάλ α ντε Μαγιόρκα Φύλλο Τό ος Φύλλο

ΑΝ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟ ΗΜΑΤ Ν ΕΝ ΥΜΑΤ Ν ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΑΘΗΝΑ ΛΕ ΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΑΡ

ΑΡ ΓΕΜΗ  

Ιστότο ος

Μ ορείτε να α ευθύνετε τα ερωτή ατά σας σχετικά ε την Προστασία Προσω ικών εδο ένων στην

αρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο είου

Εάν δεν λάβετε ικανο οιητική α άντηση ορείτε άντα να ε ικοινωνήσετε ε τον Υ εύθυνο

Προστασίας εδο ένων στην αρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο είου

Ανάλογα ε τη χώρα δια ονής σας ο συνυ εύθυνος ε εξεργασίας των δεδο ένων σας ορεί να είναι

θυγατρική του Ο ίλου αλλά σε κάθε ερί τωση άντα σε συνυ ευθυνότητα ε τη όλα

αυτά για την καλύτερη οργάνωση των ολιτικών συ όρφωσης ε τον Γενικό Κανονισ ό Προστασίας

εδο ένων και άλλους ισχύοντες κανονισ ούς Κάθε συνυ εύθυνη εταιρεία θα ταυτο οιείται λήρως

και ορείτε να α ευθύνεστε σε ο οιαδή οτε α ό αυτές

Σκο ός της ε εξεργασίας

Στην συλλέγου ε ροσω ικά δεδο ένα για διαφορετικούς σκο ούς Πρώτον για τη διαχείριση

των αγορών σας τόσο στον ιστότο ο όσο και στα καταστή ατα και να κάνετε την ε ειρία αγορών σας όσο

το δυνατόν ιο ευχάριστη και σωστή ροσαρ όζοντας τον ιστότο ό ας και τις α οστολές ροϊόντων

στα ραγ ατικά σας ενδιαφέροντα Τα χρησι ο οιού ε ό ως ε ίσης και για να α αντήσου ε στα

ερωτή ατά σας για την εγγραφή σας ως χρήστης για να σας υ ενθυ ίσου ε τα ροϊόντα ου βρίσκονται

στο καλάθι σας ή για ρόσβαση στο ιστορικό αγορών σας για να σας βοηθήσου ε να ε ιλέξετε το ροϊόν

σας οντέλο έγεθος χρώ α για διαχείριση των αλλαγών ή των ε ιστροφών σας ή για να σας

ενη ερώνου ε για νέα εκ τώσεις και ροσφορές Σας ροσκαλού ε να διαβάσετε την αρούσα Πολιτική

Α ορρήτου ό ου θα βρείτε λε το έρειες για κάθε έναν α ό τους σκο ούς

https://www.camper.com/
mailto:dpo@camper.com


   

Νο ι ο οίηση

Στην ορού ε να χρησι ο οιήσου ε τα δεδο ένα σας για διάφορους λόγους ο κύριος είναι να

εκτελέσου ε τη σύ βαση αγορα ωλησίας ου οριστικο οιείται κατά την ραγ ατο οίηση ιας αγοράς

Σε άλλες ερι τώσεις λόγω κά οιας νο ικής υ οχρέωσης έκδοση τι ολογίων φόροι κ λ Και σε άλλες

ερι τώσεις είτε λόγω του έννο ου συ φέροντος να έχετε ια ευχάριστη ε ειρία αγορών ή για να

ορού ε να α αντήσου ε στις α ορίες ή τις ερωτήσεις σας είτε ε ειδή ας έχετε δώσει τη ρητή

συγκατάθεσή σας εταξύ άλλων να σας ενη ερώνου ε για νέα και εκ τώσεις έσω του ενη ερωτικού ας

δελτίου ή ο οιουδή οτε άλλου έσου ε ικοινωνίας

Μοιραζό αστε τα δεδο ένα σας

Στην οιραζό αστε τα ροσω ικά σας δεδο ένα όνο ε τις εταιρείες ου ας αρέχουν

συ ληρω ατικές υ ηρεσίες για τη διαχείριση της ε ορικής σχέσης αζί σας για αράδειγ α για την

ε εξεργασία των αγορών σας εταιρείες εταφορών λατφόρ ες ληρω ών εταιρείες υ ηρεσιών

ψηφιακών ε ικοινωνιών το ικούς διανο είς ή ε άλλες εταιρείες του Ο ίλου για τη διαχείριση

των α φιβολιών σας ή την α άντηση στα ερωτή ατα σας εν ουλά ε ούτε τα ροσω ικά σας δεδο ένα και

δεν τα διαβιβάζου ε χωρίς την λήρη γνώση και α οδοχή σας στόσο τα δεδο ένα σας ορούν να

εταβιβαστούν σε συνεργάτες ου φιλοξενούν ιστότο ους και σε τρίτα ρόσω α ου ας βοηθούν στον

σχεδιασ ό και τη χρήση του ιστότο ου την ραγ ατο οίηση των υ ηρεσιών ή την ανάλυση των δεδο ένων

ου συλλέγονται α ό εκείνους ου είναι υ οχρεω ένοι να διατηρήσουν την ε ιστευτικότητα των

ληροφοριών και τα ε αρκή τεχνικά έτρα για να την εγγυηθούν Λάβετε υ όψη ότι ορισ ένοι α ό αυτούς

τους αρόχους ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ Ευρω αϊκός Οικονο ικός Χώρος ο ότε σε αυτή

την ερί τωση σας ενη ερώνου ε ότι εάν εταφέρου ε τα δεδο ένα σας το ράττου ε ε όλες τις

εγγυήσεις και ε ασφάλεια Για τον σκο ό αυτόν διασφαλίζου ε ότι το ε ί εδο νο ικής ροστασίας των

χωρών ροορισ ού είναι ε αρκές και α οδεκτό α ό τις ευρω αϊκές αρχές Ο οίως όταν το α αιτεί η

ερίσταση εφαρ όζονται οι τυ ο οιη ένες συ βατικές ρήτρες ου έχουν εγκριθεί α ό την Ευρω αϊκή

Ε ιτρο ή

Εκτός α ό αυτές τις ερι τώσεις θα α οκαλύψου ε τα δεδο ένα σας όνο όταν α αιτείται α ό τον νό ο

ή τις δικαστικές και διοικητικές αρχές

Ε ιστευτικότητα και υ οχρέωση α ορρήτου σχετικά ε την

ε εξεργασία των δεδο ένων σας

Η ίδια ε ιστευτικότητα ου α αιτείται α ό τρίτες εταιρείες είναι αυτή ου α αιτού ε α ό τα άτο α

ου ε λέκονται στην ε εξεργασία των ροσω ικών σας δεδο ένων στον Ό ιλο Κάθε εργαζό ενος

στην θα τηρεί ανά άσα στιγ ή το α όρρητο σχετικά ε τα ροσω ικά δεδο ένα ου γνωρίζει

κατά την ανά τυξη της δραστηριότητάς ας Η υ οχρέωση α ορρήτου α οτελεί υ οχρέωση για τον Ό ιλο

τα έλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης τα ρόσω α ου ροσλα βάνονται βάσει του

εργατικού δικαίου και τους ε αγγελ ατίες ου αρέχουν υ ηρεσίες βάσει του ε ορικού δικαίου

Είναι ε ίσης ια υ οχρέωση για τους ρο ηθευτές αγαθών και υ ηρεσιών και τους υ αλλήλους τους

τους υ εύθυνους ε εξεργασίας και τους υ αλλήλους τους και εκείνους στους ο οίους ο υ εύθυνος

ε εξεργασίας ροσλα βάνει υ εργολαβικά και τους υ αλλήλους τους Η υ οχρέωση α ορρήτου

εξακολουθεί να υφίσταται ετά τη λήξη της εργασιακής ή ε ορικής σχέσης ου συνάφθηκε ε τον Ό ιλο

καθώς και ετά τη λήξη των συ βάσεων εργασίας ε ορικών συ βάσεων κ λ ου συνδέουν τους

υ αλλήλους ή και τους ε αγγελ ατίες ε τον Υ εύθυνο ε εξεργασίας και τους αρόχους ου

ρο ηθεύουν αγαθά ή αρέχουν υ ηρεσίες στον Ό ιλο



   

Ασφάλεια δεδο ένων

Ο Ό ιλος έχει εφαρ όσει στους χώρους εργασίας του και στις ε ορικές του εγκαταστάσεις

συστή ατα υ οδο ές ε ικοινωνιών κ λ ε τα έτρα ασφαλείας ου α αιτούν οι κανονισ οί ροστασίας

ροσω ικών δεδο ένων Έχει ε ίσης εγκρίνει εύλογα φυσικά οργανωτικά συ βατικά κ λ έτρα για την

ρόληψη της η εξουσιοδοτη ένης ρόσβασης καταστροφής τρο ο οίησης ανα αραγωγής α οκάλυψης

διαβίβασης ή ε αναχρησι ο οίησης δεδο ένων α ό τρίτα ρόσω α

στόσο κάθε φορά ου αρέχετε ροσω ικές ληροφορίες στο δίκτυο υ άρχει κίνδυνος τρίτα ρόσω α

των ο οίων ο έλεγχος είναι έραν των δυνατοτήτων ας να υ οκλέψουν αυτές τις ληροφορίες και να

τις χρησι ο οιήσουν Παρόλο ου στην ροσ αθού ε να ροστατεύσου ε τα ροσω ικά σας

στοιχεία και την ιδιωτικότητά σας δεν ορού ε να εγγυηθού ε την λήρη ασφάλεια των ληροφοριών

ου α οκαλύ τετε έσω του δικτύου υ ό την ευθύνη σας

Ο οίως σας ζητά ε να είστε υ εύθυνοι για την ακρίβεια των δεδο ένων ου αρέχονται για την ορθή

λειτουργία της σχέσης ας Εάν ας αρέχετε ο οιεσδή οτε ροσω ικές ληροφορίες ου δεν ήταν δικές

σας για αράδειγ α ια διεύθυνση α οστολής διαφορετική α ό τη δική σας ε ειδή δεν θα είστε στο

σ ίτι για να λάβετε ια αραγγελία ή τα στοιχεία του ατό ου στο ο οίο θέλετε να δώσετε ένα δώρο

χρησι ο οιώντας την κάρτα ας ρέ ει να ενη ερώσετε το εν λόγω άτο ο και να είστε

υ εύθυνοι για αυτάαυτό

εδο ένα ανηλίκων

Οι υ ηρεσίες ου αρέχονται α ό τον Ό ιλο ροορίζονται για ενήλικες σύ φωνα ε την

ισ ανική νο οθεσία Ο Ό ιλος υ οθέτει ότι τα φυσικά ρόσω α ου αρέχουν τα δεδο ένα

χρησι ο οιώντας τα διάφορα κανάλια ου διαθέτου ε ηλεκτρονικό ταχυδρο είο έντυ α ιστότο ου

κ λ ληρούν αυτή τη συνθήκη

Α ό την α ευθυνό αστε σε γονείς και νό ι ους κηδε όνες ώστε να γνωρίζουν ότι είναι δυνατόν

τα αιδιά τους να ε ισκεφθούν τον ιστότο ό ας ως εκ τούτου τους ζητά ε να τους υ οδείξουν ότι σε

ερί τωση ου κά οιος ιστότο ος τους ζητήσει ο οιαδή οτε ληροφορία ή και δεδο ένα ο οιουδή οτε

είδους θα ρέ ει να ζητήσουν ρώτα την έγκρισή τους

Ε ειδή ανησυχού ε για την ασφάλεια των ανηλίκων όταν ροσ αθούν να υ οβάλουν την εγγραφή τους

αυτή θα α ορριφθεί και θα σας ενη ερώσου ε ότι δεν δεχό αστε εγγραφές α ό ανηλίκους Για τον λόγο

αυτό συ βουλεύου ε τους γονείς και τους κηδε όνες των ανηλίκων να ε ιβεβαιώνουν και να ελέγχουν

τακτικά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρο είου α ό τα αιδιά και άλλες δραστηριότητές τους στο

διαδίκτυο

Σεβό αστε τα δικαιώ ατά σας

Οι ισχύοντες κανονισ οί για την Προστασία των Προσω ικών εδο ένων σας ροσφέρουν ια σειρά

δικαιω άτων ου ορείτε να ασκήσετε ό οτε το κρίνετε σκό ι ο Έχετε το δικαίω α ρόσβασης στα

ροσω ικά σας δεδο ένα διόρθωσης εάν είναι αρωχη ένα ή ανακριβή α αγόρευσης σε ορισ ένες

ε εξεργασίες εριορισ ού ή διαγραφής εάν δεν θέλετε λέον να τα ε εξεργαζό αστε ή να τα

εταφέρου ε εάν είναι τεχνικά εφικτό Τέλος έχετε τη δυνατότητα να α οσύρετε τη συγκατάθεσή σας

Θα ρέ ει να λάβετε υ όψη ότι θα υ άρξουν νο ικές υ οχρεώσεις ου θα ας ε οδίσουν ροσωρινά να

συ ορφωθού ε ε τα αιτή ατά σας ό ου σε αυτή την ερί τωση θα σας ενη ερώσου ε

Για να ασκήσετε τα δικαιώ ατά σας ορείτε να α ευθυνθείτε εγγράφως στη διεύθυνση



   

Μαγιόρκα Βαλεαρίδες Νήσοι Ισ ανία

Ή έσω

Εάν δεν α αντηθεί ικανο οιητικά το αίτη ά σας στις ροηγού ενες διευθύνσεις ορείτε ε ίσης να

ε ικοινωνήσετε ε τον Υ εύθυνο Προστασίας εδο ένων

Ο οίως ορείτε άντα να εταβείτε στον διοικητικό ρυθ ιστικό φορέα για την ροστασία των

δεδο ένων στη χώρα σας κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσ ο

Στην έχετε στη διάθεσή σας διάφορα κανάλια ε ικοινωνίας αζί ας ε φυσική αρουσία στα

καταστή ατά ας και ψηφιακά στον ιστότο ό ας ή σε ο οιοδή οτε άλλο έσο εξυ ηρέτησης ελατών

έσω των ο οίων και έσω της αροχής των δεδο ένων σας ορού ε να αλληλε ιδράσου ε για να σας

ροσφέρου ε την καλύτερη δυνατή υ ηρεσία

Παρακάτω αραθέτου ε λε το ερώς τα έσα ε τα ο οία ορείτε να ας στείλετε τα δεδο ένα σας τους

σκο ούς για τους ο οίους θα τα ε εξεργαστού ε τη νο ι ότητα της ε εξεργασίας και ο οιεσδή οτε

άλλες ληροφορίες ου σας αφορούν

Αίτηση εγγραφής και δεδο ένα για την α οστολή αγορών έσω του

Σε ερί τωση ου έχετε εγγραφεί στην ως χρήστης για να ραγ ατο οιήσετε ια αραγγελία σας

ενη ερώνου ε ότι η θα χρησι ο οιήσει τα δεδο ένα σας ροκει ένου να σας ταυτο οιήσει να

σας κρατήσει εγγεγρα ένους στην ιστοσελίδα ας και να σας ροσφέρει ληροφορίες σχετικά ε την

αρακολούθηση της αραγγελίας σας καθώς και να σας στείλει την α όδειξη της και το αντίστοιχο

τι ολόγιο Κατά τον ίδιο τρό ο ενδέχεται να χρησι ο οιήσου ε τα δεδο ένα σας για έρευνες

οιότητας ή για να σας ροσφέρου ε τις α αραίτητες ληροφορίες ε τις υ ηρεσίες ή τα ροϊόντα για

τα ο οία ας έχετε συ βουλευτεί Σας ενη ερώνου ε ότι η νο ική βάση για τη νο ι ότητα της

ε εξεργασίας των δεδο ένων για τους σκο ούς αυτούς είναι η συγκατάθεσή σας και η εκτέλεση της

σύ βασης αγορα ωλησίας ή της ροσυ βατικής σχέσης Μ ορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασ ό σας ως

χρήστης στον αρακάτω σύνδεσ ο ή στέλνοντας ένα στο

Η θα διατηρήσει τα δεδο ένα σας καθ όλη τη διάρκεια της ε ιχειρη ατικής ή συ βατικής σχέσης

και ορεί να τα διατηρήσει όλις λήξει η εν λόγω σχέση λόγω νο ικών υ οχρεώσεων ρος τα αντίστοιχα

διοικητικά ή δικαστικά όργανα

Τα ροσω ικά στοιχεία ου ας αρέχετε ενδέχεται να α οκαλυφθούν σε υ ηρεσίες ιστωτικής

αναφοράς ή ρόληψης α άτης οι ο οίες ενδέχεται να τηρούν αρχείο αυτών των ληροφοριών ή εάν

υ άρχουν ενδείξεις α άτης εναντίον σας ή εναντίον ας αυτή η ε εξεργασία ενδέχεται να έχει

συνέ ειες ό ως ο α οκλεισ ός της λειτουργίας ή ακό η και ακύρωση του λογαριασ ού σας ως χρήστη Με

τον ίδιο τρό ο και για την εκτέλεση της σύ βασης ορεί να χρειαστεί να τα εταφέρου ε σε

τρα εζικές οντότητες λατφόρ ες ληρω ών ή α αραίτητες βοηθητικές εταιρείες υλικοτεχνικής

υ οστήριξης ή εταφοράς για αράδειγ α ό ως σας έχου ε ενη ερώσει αρα άνω

Είναι ιθανό ωστόσο να έχου ε ρόσβαση σε ορισ ένα ροσω ικά σας δεδο ένα χωρίς να το γνωρίζετε

ό ως είναι η χρήση α ό τρίτο ρόσω ο της διεύθυνσής σας για την α οστολή κά οιου ροϊόντος ή σε

ερι τώσεις ό ου σας έχει δοθεί ένα δώρο έσω της ή δωροκάρτας ας Σε αυτές τις

mailto:customercare@camper.com
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https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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ερι τώσεις δεν θα ρέ ει να ανησυχείτε ε ειδή θα τα χρησι ο οιήσου ε όνο για τον συγκεκρι ένο

σκο ό Εάν η ε ειρία σας ετά α ό αυτό ήταν τόσο θετική όσο ερι ένου ε ορείτε άντα να

εγγραφείτε ως χρήστης ή ελάτης για να α ολαύσετε στο έλλον τα λεονεκτή ατα του να ανήκετε στην

οικογένεια των ελατών και των ακολούθων της

Μάρκετινγκ και ε ορικές α οστολές

Σε ερί τωση ου έχετε εγγραφεί σε ο οιαδή οτε υ ηρεσία για να λα βάνετε το ενη ερωτικό ας δελτίο

ή ο οιαδή οτε άλλη ε ορική ροωθητική ή εταιρική ληροφορία α ό ο οιαδή οτε α ό τις εταιρείες

ου συ ετέχουν στην σας ενη ερώνου ε ότι η θα χρησι ο οιήσει τα δεδο ένα ε

οναδικό σκο ό να σας ενή ερους για τη δραστηριότητά της και έτσι ώστε να ορείτε να ε ωφεληθείτε

α ό τις ροσφορές τις εκ τώσεις ας να είστε οι ρώτοι ου θα ενη ερωθείτε για νέα ροϊόντα ή

υ ηρεσίες ή για τις νέες σεζόν ας Σας ενη ερώνου ε ότι η ορεί να σας στείλει ληροφορίες

α ό ο οιαδή οτε εταιρεία ου α αρτίζει την εάν θεωρείται ότι ληροφορίες θα ορούσαν να

είναι χρήσι ες και εφόσον σχετίζονται ε τα ροϊόντα ή τις υ ηρεσίες ου θεωρού ε ότι σας

ενδιαφέρουν

Κανονικά θα σας στείλου ε αυτές τις ληροφορίες έσω ηλεκτρονικού ταχυδρο είου στο ου έχετε

αράσχει αλλά θα ορούσε ε ίσης να γίνει έσω ή ο οιουδή οτε άλλου αρό οιου τρό ου

ε ικοινωνίας ή κοινωνικά δίκτυα ου σας ροσφέρει ανά άσα στιγ ή τη δυνατότητα

α εγγραφής α ό αυτές τις α οστολές ε εύκολο και γρήγορο τρό ο

Είναι ση αντικό να γνωρίζετε ότι αυτή η ε εξεργασία δεδο ένων ε βάση την ε ειρία εριήγησής σας

στους ιστότο ούς ας όταν έχετε ρόσβαση σε ένα ροϊόν για το ο οίο έχετε δείξει ενδιαφέρον ή ε

βάση το ιστορικό αγορών σας ορεί να εριλα βάνει ια ανάλυση του ροφίλ σας ως χρήστη ου θα ας

ε ιτρέψει να γνωρίζου ε τις ροτι ήσεις και τα ενδιαφέροντά σας ώστε να σας ροσφέρου ε

ληροφορίες ου είναι χρήσι ες και ενδιαφέρουσες βελτιώνοντας έτσι τη σχέση ας αζί σας

Σας ενη ερώνου ε ότι η νο ική βάση για τη νο ι ότητα της ε εξεργασίας των δεδο ένων για τον σκο ό

αυτό είναι η ρητή συναίνεση ου δίνεται ή σε ερί τωση ου έχετε κάνει αγορές έσω του ιστότο ου

ρος το έννο ο συ φέρον της να κατανοήσου ε ότι είναι ε ωφελές για εσάς να έχετε ληροφορίες

σχετικά ε νέα ροσφορές και εκ τώσεις έσω του ενη ερωτικού δελτίου ας και να σας ροσφέρου ε

ια καλύτερη ε ειρία ως χρήστη του ιστότο ού ας Σας ενη ερώνου ε ότι η θα διατηρεί τα

δεδο ένα σας καθ όλη τη διάρκεια της ενη ερωτικής σχέσης συνδρο ής και εφόσον δεν ας

υ οδεικνύετε κάτι διαφορετικό

Έντυ ο ε ικοινωνίας και Εξυ ηρέτηση Πελατών

Μ ορεί να έχετε ε ικοινωνήσει αζί ας έσω του Εντύ ου Ε ικοινωνίας στον ιστότο ο ή έσω της

εξυ ηρέτησης ελατών ε τους διάφορους τρό ους τηλεφωνική ε ικοινωνία εικονική συνο ιλία

υ ηρεσία ραντεβού ή υ ηρεσίες δοκι αστική αρακολούθηση ή Τα ροσω ικά

δεδο ένα ου ας αρέχετε στα υ άρχοντα έντυ α θα χρησι ο οιηθούν για την ε ίλυση του ζητή ατος

ου εγείρεται στο έντυ ο για την ενη έρωσή σας σχετικά ε την άφιξη της αραγγελίας σας για να σας

ροσφέρου ε εναλλακτικές λύσεις στο ροϊόν ου σας ενδιαφέρει εάν δεν είναι διαθέσι ο ή για να σας

εξυ ηρετήσου ε ροσω ικά και στην ώρα ου έχετε ε ιλέξει στο σύνηθες ή λησιέστερο κατάστη ά σας

Σε όλες αυτές τις ερι τώσεις η έχει το νό ι ο δικαίω α να ε εξεργαστεί τα δεδο ένα σας ε

ρητή συγκατάθεση ου αρέχεται στο έντυ ο ή κατά ερί τωση σε ροσυ βατικά έτρα Τα δεδο ένα δεν

θα διαβιβάζονται σε τρίτα ρόσω α αρά όνο σε άλλες εταιρείες του ο ίλου σε ερί τωση ου

η ρόσβαση σε αυτά α αιτεί τέτοια κοινο οίηση Ε ι λέον σας ενη ερώνου ε ότι τα ροσω ικά

δεδο ένα θα αρα είνουν στα αρχεία της για όσο διάστη α χρειάζεται να α αντήσου ε στο

αίτη ά σας ή εφόσον δεν διαγραφείτε α ό τις υ ηρεσίες ό ως και κατά ερί τωση για ένα



   

έτος κατ ανώτατο όριο αναφορικά ε το αίτη α Θα σας ροσφέρου ε άντα τη δυνατότητα να ακυρώσετε

τα δεδο ένα σας ε α λό τρό ο

Συλλογή δεδο ένων εντός καταστή ατος

Σε ερί τωση ου έχετε κάνει ια αγορά σε ένα φυσικό κατάστη α ή σε ένα κατάστη α ε το ο οίο

η διατηρεί κά οιο είδος σύ βασης ορεί να σας ζητηθούν ροσω ικά δεδο ένα ό ως το

σας κινητό τηλέφωνο ή άλλα ό ως η ταχυδρο ική σας διεύθυνση και ακό η και αν είστε χρήστης

για ορισ ένες ε εξεργασίες Υ ό αυτή την έννοια η θα χρησι ο οιήσει τα δεδο ένα

σας για να σας στείλει την ηλεκτρονική α όδειξη για να ε εξεργαστεί την εγγύηση του είδους καθώς

και για να ορείτε να ασκήσετε τα δικαιώ ατά σας για αλλαγή ή ε ιστροφή ροϊόντων κατά ερί τωση

Η νο ική βάση για τη νο ι ότητα της ε εξεργασίας δεδο ένων για τους σκο ούς αυτούς είναι η

συ όρφωση ε την ροσυ βατική ή συ βατική σχέση Για άλλους σκο ούς ό ως η α οστολή ενη ερωτικών

δελτίων ή άλλων ε ορικών ανακοινώσεων ή ανακοινώσεων άρκετινγκ βλ ροηγού ενες ε εξεργασίες

θα ζητήσου ε τη ρητή συγκατάθεσή σας Κατά τον ίδιο τρό ο σας ενη ερώνου ε ότι ορείτε να

αντιταχθείτε στην ε εξεργασία δεδο ένων ή να την εριορίσετε σε ό τι σας ενδιαφέρει ραγ ατικά

Μ ορείτε να το κάνετε στον αρακάτω σύνδεσ ο ή έσω στο

Η θα διατηρεί τα δεδο ένα σας καθ όλη τη διάρκεια της ροσυ βατικής ή συ βατικής σχέσης

αζί σας έχοντας τη δυνατότητα να τα διατηρεί ετά τη λήξη της συ βατικής σχέσης ροκει ένου να

συ ορφώνεται ε τις νο ικές υ οχρεώσεις ή να τα αρέχει στα αντίστοιχα διοικητικά ή δικαστικά

όργανα σε ερί τωση ου η κοινο οίηση των δεδο ένων είναι α αραίτητη σύ φωνα ε την νο οθεσία

εδο ένα σχετικά ε ελάτες νο ικά ρόσω α

αυτοα ασχολού ενους και άροχους

Σε ερί τωση ου έχετε αράσχει τα δεδο ένα σας ως ρόσω ο ε ικοινωνίας ε εταιρεία ελάτη ή

άροχο ή ως ιδιώτης ε ιχειρη ατίας είτε ως ελάτης είτε ως άροχος ο οιασδή οτε εταιρείας ου

α οτελεί έρος του Ο ίλου σας ενη ερώνου ε ότι η θα χρησι ο οιήσει τα δεδο ένα

α οκλειστικά για τη διατήρηση της συ βατικής ή ροσυ βατικής σχέσης και δεν θα τα εταβιβάσει σε

τρίτα ρόσω α εκτός α ό τις εταιρείες του Ο ίλου και όνο σε ερί τωση ου η υ ηρεσία

α αιτεί τέτοια ε ικοινωνία και α οκλειστικά για τον σκο ό αυτό Τα αρεχό ενα δεδο ένα θα

διατηρούνται για όσο διάστη α διατηρείται η συ βατική σχέση ή για τα έτη ου είναι αναγκαία για τη

συ όρφωση ε τις νο ικές υ οχρεώσεις Ε ι λέον σας ενη ερώνου ε ότι ως ελάτης ή άροχος

ο οιασδή οτε α ό τις εταιρείες του Ο ίλου ο οιαδή οτε εταιρεία του ο ίλου ορεί να σας

στείλει ε ορικές ή εταιρικές ληροφορίες ε τους τρό ους ου ας έχετε αράσχει

συ εριλα βανο ένου του ηλεκτρονικού ταχυδρο είου ε βάση το έννο ο συ φέρον ου ρυθ ίζεται α ό

τον Γενικό Κανονισ ό για την Προστασία εδο ένων Με τον ίδιο τρό ο σας ενη ερώνου ε ότι ορείτε

να αντιταχθείτε στην ε εξεργασία δεδο ένων για την α οστολή ληροφοριών ενδιαφέροντος στον

αρακάτω σύνδεσ ο ή έσω στο

εδο ένα σχετικά ε τους υ οψηφίους για α ασχόληση

Σε ερί τωση ου έχετε ε ικοινωνήσει αζί ας για ια θέση εργασίας έσω του εντύ ου σε αυτόν τον

ιστότο ο ή έσω ο οιουδή οτε άλλου είδους α οστολής σας ενη ερώνου ε ότι σύ φωνα ε τις

διατάξεις της νο οθεσίας ερί ροστασίας δεδο ένων τα ροσω ικά δεδο ένα ου αρέχονται θα

υ οβληθούν σε ε εξεργασία α ό τη για τη διαχείριση της υ οψηφιότητάς σας στις τρέχουσες ή

ελλοντικές διαδικασίες ε ιλογής βασιζό ενοι στην κατά την εφαρ ογή των ροσυ βατικών

έτρων ου ροβλέ ονται στο Άρθρο β του καθώς και στη ρητή συγκατάθεση ου δίνεται κατά την

αράδοση ή α οστολή του βιογραφικού σας σε άλλα δεδο ένα ου δεν είναι αυστηρά ε αγγελ ατικά ή
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έτσι ώστε να ορού ε να τα εταβιβάσου ε σε άλλες εταιρείες του Ο ίλου ό ου το ε αγγελ ατικό

ροφίλ σας θα ορούσε να είναι καταλληλότερο

Τα δεδο ένα σας θα διατηρηθούν εφόσον δεν ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ου δόθηκε ή δεν ζητήσετε την

ακύρωση διαγραφή των δεδο ένων σας ή την αντίθεση στην ε εξεργασία ροκει ένου να σας

ειδο οιήσου ε αν στο έλλον υ άρξει ια υ οψηφιότητα ροσαρ οσ ένη στο ροφίλ σας και ε την

ε ιφύλαξη της διατήρησής της για όσο διάστη α εξακολουθούν να ισχύουν οι νο ικές υ οχρεώσεις ου

ε ηρεάζουν την η ο οία ορεί εριοδικά να ζητήσειτην αναθεώρηση και ενη έρωση των

ροσω ικών δεδο ένων ου εριέχονται στο βιογραφικό σας ση είω α Ακό α και αν δεν έχετε ζητήσει

την ακύρωση ή τη διαγραφή των δεδο ένων σας κατανοού ε ότι δεν ρέ ει να τα έχου ε στην κατοχή ας

για ερισσότερο α ό ήνες ο ότε ετά α ό αυτό το διάστη α αν θέλετε να ασκήσετε την υ οψηφιότητά

σας για ια θέση εργασίας αρακαλού ε να ας στείλετε ξανά το ενη ερω ένο βιογραφικό σας

Μερικές φορές η χρησι ο οιεί τρίτα ρόσω α για την ε ιλογή του ροσω ικού ο ότε είναι

ιθανό να χρειαστεί να αράσχου ε τα δεδο ένα σας σε αυτό το είδος εταιρείας

Αξιώσεις

Σε ερί τωση ου έχετε υ οβάλει κά οια αξίωση για ο οιαδή οτε ερίσταση σε κά οια α ό τις

εταιρείες ου α αρτίζουν τον Ό ιλο σας ενη ερώνου ε ότι η θα χρησι ο οιήσει τα

δεδο ένα α οκλειστικά για την ε ίλυση της αξίωσής σας Η νό ι η βάση για την ε εξεργασία είναι η

συ βατική σχέση ου οριστικο οιείται ε ε άς καθώς και η συ όρφωση ε την ισχύουσα νο οθεσία για

τους καταναλωτές και τους χρήστες Η δεν θα τα εταβιβάσει σε τρίτα ρόσω α αρά όνο σε

εταιρείες του Ο ίλου ου ενδέχεται να ε λέκονται και α οκλειστικά και όνο για τον σκο ό

αυτό Τα αρεχό ενα δεδο ένα θα διατηρούνται για το χρονικό διάστη α ου α αιτείται για τη

συ όρφωση ε τις νο ικές υ οχρεώσεις έως ότου καθοριστεί το αντικεί ενο της αξίωσής σας

Γενικοί Όροι Σύ βασης

Σε ερί τωση ου έχετε ραγ ατο οιήσει ο οιαδή οτε αγορά ορείτε να α οκτήσετε ρόσβαση στους

Γενικούς Όρους της Σύ βασής ας στον ακόλουθο σύνδεσ ο

Συνιστώ ενοι ιστότο οι ιστοσελίδες

Ο Ό ιλος όταν συνιστά ή συνδέει ο οιονδή οτε ιστότο ο ιστοσελίδα θεωρεί ότι αρουσιάζει

ενδιαφέρον για τον χρήστη Ο Ό ιλος δεν έχει ε ο τική υ οχρέωση όσον αφορά τους

ιστότο ους ιστοσελίδες στους στις ο οίες συνδέεται ή συνιστά Έχουν δη ιουργηθεί α ό νο ικά

ρόσω α φυσικά ρόσω α ή οντότητες χωρίς νο ική ροσω ικότητα εκτός του ο ίλου Αυτή δεν

αρε βαίνει στη διαχείρισή τους ούτε τους χρη ατοδοτεί ούτε α οφασίζει σχετικά ε το

ενσω ατω ένο εριεχό ενο ούτε διαχειρίζεται ή συ ετέχει στις υ ηρεσίες ου αρέχουν οι

συνιστώ ενοι ιστότο οι ιστοσελίδες Ο Ό ιλος θα ακυρώσει ο οιονδή οτε σύνδεσ ο α έχοντας

α ό τη σύσταση του ιστότο ου ιστοσελίδας όταν έχει αξιό ιστα στοιχεία ότι αυτός αυτή ή και οι

υ ηρεσίες ου αρέχει είναι αράνο ες ή βλά τουν την εριουσία ή τα δικαιώ ατα τρίτων ροσώ ων

ου δικαιούνται α οζη ίωση Η δεν θα αντα οκριθεί σε κα ία αξίωση ε βάση το εριεχό ενο

ενός συνιστώ ενου ή συνδεδε ένου ιστότο ου

https://www.camper.com/conditions/conditions_en.html


   

Χρήση

Πατήστε εδώ για ληροφορίες σχετικά ε τη χρήση των

Ο οίως όταν ε ισκέ τεστε τον ιστότο ό ας συλλέγου ε δεδο ένα γνωστά ως δεδο ένα ίχνους κλικ

διεύθυνση διακο ιστή όνο α το έα κ λ Αυτές οι ληροφορίες σε συνδυασ ό ε ό τι έχετε αράσχει

ας ε ιτρέ ουν να εξατο ικεύσου ε καλύτερα τις ε ισκέψεις σας

Ισχύς και τρο ο οίηση της ολιτικής α ορρήτου

Η Πολιτική Α ορρήτου ου θεσ ίστηκε α ό τον Ό ιλο ισχύει α ό την η ερο ηνία δη οσίευσής

της στον αντίστοιχο ιστότο ο Έχει αναθεωρηθεί και ροσαρ οστεί και ο χρήστης ορεί να την

αρχειοθετήσει ή και να την ανα αράγει Ο Ό ιλος έχει το δικαίω α να τρο ο οιήσει την

Πολιτική Α ορρήτου του να την ροσαρ όσει σε νέους κανόνες κανονισ ούς ή οδηγίες καθιστώντας την

γνωστή στον χρήστη έσω του ιστότο ού της
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