
Όροι Χρήσης 

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, 

αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης ανεξαιρέτως. 

 

Προϋποθέσεις 

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (προγράμματα, πληροφορίες, 

δεδομένα) του παρόντος διαδικτυακού χώρου προστατεύονται από τους 

ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και 

ανήκουν αποκλειστικά στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους. Τυχούσα 

αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για 

οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας του ιδιοκτήτη της 

παρούσας ιστοσελίδας ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των 

πνευματικών δικαιωμάτων. 

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια 

των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της ούτε για την 

καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή ενδεχόμενα σφάλματα κατά τη 

μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών 

κλπ.). 

Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω συνδέσμων (Links) σε άλλους χώρους 

διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν 

εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους. 

Οποιεσδήποτε συναλλαγές μεταξύ του χρήστη και τρίτων που βρέθηκαν στην 

παρούσα ιστοσελίδα ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και 

παράδοσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και οποιωνδήποτε άλλων όρων, 

διατάξεων, εξουσιοδοτήσεων ή αντιπροσωπεύσεων σχετίζονται με τέτοιες 

συναλλαγές, γίνονται μεταξύ του χρήστη και της τρίτης επιχείρησης. Επομένως, η 

παρούσα ιστοσελίδα δεν είναι ούτε αρμόδια ούτε υπεύθυνη για απώλειες/ζημιές 

οποιουδήποτε είδους, που συνέβησαν εν μέσω τέτοιων συναλλαγών. 

Γίνεται ρητή δήλωση ότι ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής, 

αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης των λειτουργιών των προϊόντων 

λογισμικού που ενδέχεται να διατίθενται μέσω του διαδικτυακού αυτού τόπου. Οι 

περιορισμοί της ευθύνης της παρούσας ιστοσελίδας προς Εσάς, θα εφαρμόζονται 

είτε ο ιδιοκτήτης της παρούσας ιστοσελίδας έχει ενημερωθεί είτε όχι, είτε όφειλε 

να γνωρίζει τη πιθανότητα οποιονδήποτε τέτοιων απωλειών. 

Καμία συμβουλή ή πληροφορία (προφορική ή/και γραπτή) που έχετε λάβει από τη 

παρούσα ιστοσελίδα, δεν αποτελεί εγγύηση. 

Η χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για 

νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο α) που να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από 

τρίτους β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη γ) κατά τρόπο που να μην 

προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει 

και τις υποστηρίζει. 

Οφείλετε να τηρείτε τους κανόνες οποιουδήποτε διαγωνισμού, προωθητικής ή 

διαφημιστικής καμπάνιας λαμβάνει χώρα στην παρούσα ιστοσελίδα και σας βρίσκει 

συμμέτοχους. 



Δεν θα υποδυθείτε άλλο πρόσωπο, ούτε και θα παρουσιάσετε ψευδώς τη σχέση 

που έχετε με κάποιο πρόσωπο ή φορέα. Η παρούσα ιστοσελίδα καθώς και το 

περιεχόμενο της είναι διαθέσιμα μόνο σε κάθε ενήλικο πρόσωπο που είναι νομικά 

ικανό να συνάπτει συμβάσεις. 

Ο ιδιοκτήτης της παρούσας ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει 

αποδεικτικά συμμόρφωσης στα κριτήρια αυτά κατά την πρόσβαση σε όλες (ή 

ορισμένες) από τις υπηρεσίες/προϊόντα της, στη μορφή στοιχείων ταυτοποίησης ή 

στοιχείων επικοινωνίας. 

Πολιτική για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα 

Με την παρούσα «Πολιτική για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα» (ή «Πολιτική»), η παρούσα ιστοσελίδα konidaris.gr (ή «ιστοσελίδα» ή 

«μας» ή άλλες αναφορές σε α’ πληθυντικό), ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες 

του διαδικτυακού αυτού τόπου ή εν γένει τα φυσικά πρόσωπα - υποκείμενα των 

δεδομένων (οι «χρήστες» ή «επισκέπτες» ή «σας» ή άλλες αναφορές σε β’ 

πληθυντικό) ότι, στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται 

να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους 

αφορούν, εφόσον οι χρήστες/επισκέπτες τα χορηγήσουν. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η παρούσα ιστοσελίδα θέτει σε ύψιστη προτεραιότητα την προστασία των 

προσωπικών σας δεδομένων και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της 

Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζεται στις βάσεις 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και δεσμεύεται για την 

πλήρη εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων 

τεχνικών και διοικητικών μέτρων. 

Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας Πολιτικής και σύμφωνα με το ελληνικό και ενωσιακό νομικό πλαίσιο 

για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανόμενων 

του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και του Ν. 

4264/2019 σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ. Οι χρήστες/επισκέπτες 

καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την παρούσα Πολιτική πριν προχωρήσουν σε 

περαιτέρω χρήση/πλοήγηση της παρούσας ιστοσελίδας και να προχωρήσουν σε 

περαιτέρω χρήση/πλοήγηση σε αυτήν, μόνο εφόσον έχουν αποδεχθεί πλήρως και 

ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό της. Με τη συνέχιση χρήσης/πλοήγησης στον 

διαδικτυακό αυτό τόπο, οι χρήστες/επισκέπτες θεωρείται ότι έχουν λάβει γνώση 

και ότι αποδέχονται, πλήρως και ανεπιφύλακτα, το περιεχόμενο της παρούσας 

Πολιτικής. Επισημαίνεται ότι οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 

Πολιτική έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και μόνο προς υποβοήθηση των 

χρηστών/επισκεπτών. 

Είδος Δεδομένων 

Η παρούσα ιστοσελίδα έχει λάβει τα τεχνικά μέτρα που διασφαλίζουν την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και 

αποθήκευσή τους, η φύση του διαδικτύου όμως είναι τέτοια που τίποτα δεν μπορεί 

να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία. Γι' αυτό το λόγο, μπορείτε να επικοινωνείτε 

μαζί μας και με εναλλακτικά μέσα (π.χ. Email). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για 

την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Με 

εξαίρεση ίσως δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies, τα δεδομένα 

περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και 

εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα κατά την 

επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και εφόσον εσείς έχει συναινέσει προς τούτο, 

συναίνεση η οποία επικυρώνεται με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων. 

Cookies 

Για την ομαλή λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται χρήση Cookies. Τα 

Cookies είναι αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από τον Browser του 

χρήστη στον υπολογιστή του. Με τη χρήση των Cookies η παρούσα ιστοσελίδα 

μπορεί να παρέχει υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς αυτά. 

Ενδέχεται η παρούσα ιστοσελίδα να χρησιμοποιήσει λογισμικό όπως το Google 

Analytics προκειμένου να αναλύσει τη χρήση των σελίδων, τις αλληλεπιδράσεις 

των σελίδων και τις διαδρομές που ακολουθούνται μέσω των ιστοτόπων της. 

Οι χρήστες μπορούν να διαγράφουν από τον Browser τους τα Cookies, αλλά και 

να τα απενεργοποιούν εντελώς. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, το τρόπο διαχείρισης και διαγραφής 

τους, μπορούν οι χρήστες να βρουν στο www.aboutcookies.org 

Περίοδος διατήρησης δεδομένων 

Λαμβάνουμε κάθε μέριμνα, ώστε να διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα 

Πολιτική, για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τους 

σκοπούς για τους οποίους τα έχουμε συλλέξει, καθώς και για τη συμμόρφωσή μας 

με τις τυχόν έννομες υποχρεώσεις μας ή εσωτερικές μας διαδικασίες, καθώς και 

για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και 

συμφερόντων μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες διατάξεις για την 

παραγραφή. 

Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών 

Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συλλέγονται και αποθηκεύονται σε Log 

Files του Server στοιχεία όπως η IP του χρήστη, ο Browser του, το λειτουργικό 

του σύστημα, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους Servers της 

παρούσας ιστοσελίδας, το από πού ήρθε στο παρόν Site (Referrer) και άλλα 

παρεμφερή στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη, 

χρειάζονται όμως για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των Server της 

παρούσας ιστοσελίδας, τη βελτιστοποίηση των διαφημίσεών μας, αλλά και την 

παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. 

Εγγραφή στο Newsletter και φόρμες επικοινωνίας 

Στην παρούσα ιστοσελίδα οι χρήστες ενδέχεται να μπορούν να εγγραφούν σε 

λίστες Newsletter, αλλά και να επικοινωνήσουν μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις το email, το όνομα, η ημερομηνία και ώρα αποστολής και η 

IP του χρήστη αποθηκεύονται στο Server, αλλά ενδέχεται και σε εξωτερική 

υπηρεσία αποστολής Newsletter όπως το MailChimp ή/και το Moosend. Σε κάθε 

περίπτωση ο ίδιος ο χρήστης έχει επιλέξει χειροκίνητα ότι επιθυμεί να επικοινωνεί 

μαζί μας και αντίστροφα. Σε κάθε αποστολή ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να 

http://www.aboutcookies.org/


διακόψει τη λήψη επόμενων email επιλέγοντας την απεγράφη του από το εκάστοτε 

Newsletter ή απλά ενημερώνοντας στο email: contact@konidaris.gr 

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, o χρήστης πρέπει να αποκτήσει απαραιτήτως τη 

συγκατάθεση των γονέων πριν επικοινωνήσει με την παρούσα ιστοσελίδα ή 

εγγραφεί σε newsletter. 

Δικαιώματα των χρηστών 

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας, ως υποκείμενα των δεδομένων διατηρούν 

τα εξής δικαιώματα: α) το δικαίωμα πρόσβασης, β) το δικαίωμα διόρθωσης, γ) το 

δικαίωμα διαγραφής, δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα 

να αντιταχθεί στην επεξεργασία, στ) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, 

ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, η) το δικαίωμα 

ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση ή τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή 

περιορισμούς επεξεργασίας, θ) το δικαίωμα ενημέρωσής του σε περίπτωση 

παραβίασης της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και ι) το δικαίωμα 

ανάκλησης της συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή γραπτώς 

στέλνοντας το αίτημά σας στο email: contact@konidaris.gr 

Στατιστική ανάλυση δεδομένων επισκεψιμότητας 

Δεδομένα συμπεριφοράς στην παρούσα ιστοσελίδα, όπως σελίδες που 

επισκέπτονται, χρόνοι παραμονής, από ποιες ιστοσελίδες ήρθαν (Referrer), 

συχνότητα επισκέψεων κτλ. αποθηκεύονται σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google 

Analytics για το σκοπό της βελτίωσης του μάρκετινγκ της παρούσας ιστοσελίδας. 

Αυτά τα δεδομένα δεν ταυτοποιούν προσωπικά τους χρήστες. Αυτές οι τρίτες 

υπηρεσίες αποθηκεύουν Cookies για να λειτουργήσουν. 

Remarketing 

Για σκοπούς διαφήμισης, ενδέχεται να παρέχονται δεδομένα επισκεψιμότητας σε 

τρίτες υπηρεσίες, όπως το Google και το Facebook με σκοπό την εμφάνιση 

διαφημιστικών μηνυμάτων σε ιστοσελίδες τρίτων. 

Συνεργασία με τις αρχές 

Προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε δικαστικές, αστυνομικές και 

άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε 

φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Ενημέρωση και Επικαιροποίηση 

Ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν 

σημαντικές αλλαγές στην πολιτική απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα 

μας την επικαιροποίηση της παρούσας και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο 

τρόπο. 

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα πολιτική και 

τους όρους χρήσης. 

Για ερωτήσεις σχετικά με τον έλεγχο και την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων, καθώς και για αιτήματα λήψης αντιγράφου ή διαγραφής τους, 

μπορείτε να στέλνετε email στο: contact@konidaris.gr 

mailto:contact@konidaris.gr


Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από 

τον χρήστη των παραπάνω όρων. Οι όροι μπορεί να αλλάξουν, χωρίς 

προειδοποίηση. Κάθε αλλαγή, θα δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα. 


