
Πολιτική απορρήτου προϊόντος 

Στην Frontier Smart Technologies Limited («Frontier Smart Technologies») εκτιμούμε και σεβόμαστε 
το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας. 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά 
δεδομένα που μας παρέχετε, τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου σας και πώς προστατεύεστε από 
τον νόμο. 

Η παρούσα πολιτική απορρήτου επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2021. Ενδέχεται 
να επικαιροποιήσουμε αυτήν την πολιτική ανά πάσα στιγμή, τροποποιώντας αυτήν τη σελίδα. Πρέπει 
να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα κατά διαστήματα για να ελέγξετε ενδεχόμενες αλλαγές που έχουμε 
κάνει. 

Η Frontier Smart Technologies είναι μέλος της Science Group, μιας διεθνούς επιστημονικής και 
τεχνολογικής επιχείρησης. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα εταιρειών της Science Group στο κάτω 
μέρος της σελίδας, στη διεύθυνση https://www.sciencegroup.com/.  

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε 

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από εσάς κατά τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, 
συμπεριλαμβανομένης της από πλευράς σας χρήσης των ιστότοπων, των υπηρεσιών και των 
εφαρμογών μας, της σύνδεσης της συσκευής σας με τα συστήματά μας για τη δημιουργία μιας λίστας 
αγαπημένων σταθμών και podcast, της υποβολής δελτίων υποστήριξης για το έξυπνο ραδιόφωνό 
σας, της σχέσης ή των αλληλεπιδράσεών σας με το προσωπικό μας, ή/και όταν εμπλέκετε εμάς ή 
άλλη εταιρεία της Science Group στην παροχή υπηρεσιών. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες 
μπορεί να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. 

Τα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν τα εξής: 

• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας. 

• Προσωπικά αναγνωριστικά, όπως τον τίτλο, το όνομα, τη θέση εργασία σας και την εταιρεία 
στην οποία εργάζεστε, καθώς και την ημερομηνία γέννησής σας (για να επαληθεύσουμε ότι 

είστε τουλάχιστον 16 ετών). 

• Στοιχεία επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως Skype, Twitter, ή άλλα στοιχεία 
επικοινωνίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

• Τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα οποιασδήποτε συνδεδεμένης συσκευής (όπως 
Smartphone), τον τύπο οποιασδήποτε συνδεδεμένης συσκευής που χρησιμοποιεί τις 
υπηρεσίες μας, την έκδοση οποιουδήποτε λειτουργικού συστήματος και οποιωνδήποτε 
εφαρμογών, τα μοναδικά αναγνωριστικά υλικού και λογισμικού, την κατά προσέγγιση 
γεωγραφική σας θέση και την ημερομηνία και ώρα. 

• Τους αγαπημένους σας σταθμούς/podcast/μουσική και τη δραστηριότητα ακρόασής σας. 

• Ίχνη σφαλμάτων για οποιεσδήποτε προκύπτουσες εξαιρέσεις λογισμικού. 

• Αρχεία καταγραφής λογισμικού, στατιστικά στοιχεία απόδοσης συστήματος και 
πληροφορίες δικτύου. 

• Σχόλια για τα προϊόντα και αναφορές προβλημάτων που μας αποστέλλετε. 

• Πληροφορίες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων για τη λήψη 
προωθητικών ενεργειών από εμάς και τις εταιρείες του ομίλου μας. 

• Τεχνικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σύστημα, το πρόγραμμα 
περιήγησης web και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στους 
ιστότοπους, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές μας. Ανατρέξτε στην πολιτική cookies για 
περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες. 

• Πληροφορίες που παρέχετε στο πλαίσιο έρευνας για τις υπηρεσίες μας.  

• Άλλες πληροφορίες που ενδεχομένως μας παρέχετε. 

https://www.sagentia.com/use-of-cookies/


 

Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα σας; 
• Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα και εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία, τις 

υπηρεσίες ή τις εφαρμογές μας. 
• Όταν εγγράφεστε σε εμάς μέσω των ιστότοπων ή των εφαρμογών μας που χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία ή τις υπηρεσίες μας. 
• Μέσω της από πλευράς σας χρήσης «συνδεδεμένων» προϊόντων, όπως έξυπνα ηχεία που 

συνδέονται στη Frontier Smart Technologies για να επιτρέπεται η παροχή των υπηρεσιών. 
• Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, τηλεφώνου ή επιστολής. 
• Αυτόματα μέσω τεχνολογικών εργαλείων, όπως cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. 
• Σύμφωνα με τις συμβατικές διατυπώσεις που ισχύουν για εσάς. 
• Από πηγές που είναι δημόσια διαθέσιμες, αναφορές σας, εταιρείες πληροφοριών αγοράς 

που απευθύνονται από επιχείρηση σε επιχείρηση και άλλους παρόχους υπηρεσιών. 
 

Λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας  
Συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς στο πλαίσιο των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων για τους 
ακόλουθους σκοπούς: 
 

• Για να παρέχουμε υπηρεσίες βάσει διαδικτύου για προϊόντα και εφαρμογές που 
χρησιμοποιείτε. 

• Για να παρακολουθούμε τις υπηρεσίες μας, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι παραμένουν 
λειτουργικές και να συμβάλουμε στην αποτροπή τυχόν καταχρηστικών ενεργειών ενάντια 
στα συστήματά μας. 

• Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 
προϊόντων και εφαρμογών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία ή τις υπηρεσίες μας. 

• Για να βοηθήσουμε να επιλυθούν προβλήματα που μας έχετε αναφέρει. 
• Για να κατανοήσουμε πού, πότε και πώς χρησιμοποιούνται τα προϊόντα και οι εφαρμογές, 

ούτως ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε ή να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες 
που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες σας. 

• Για να μπορούμε να παρέχουμε συνδεδεμένες υπηρεσίες βάσει διαδικτύου σε προϊόντα της 
Frontier Smart Technologies που κατέχετε και χρησιμοποιείτε. 

• Για να μπορεί η Frontier Smart Technologies να παρακολουθεί τις υπηρεσίες μας, ούτως ώστε 
να διασφαλιστεί ότι παραμένουν λειτουργικές και να αποτραπούν τυχόν καταχρηστικές 
ενέργειες ενάντια στα συστήματά μας. 

• Για να μπορεί η Frontier Smart Technologies να κατανοεί πού και πότε χρησιμοποιούνται τα 
προϊόντα, ούτως ώστε να συμβάλλει στην προώθηση των προϊόντων μας. 

• Για να εκπληρώσουμε τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μας, συμπεριλαμβανομένης 
της υποβολής, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων. 

• Για να απαντούμε στα αιτήματα, τις ερωτήσεις και τις καταγγελίες σας.  
• Για να διαχειριζόμαστε τη σχέση μας με εσάς και τους πελάτες μας. 
• Για να διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα μεταξύ επιχειρήσεων της Science Group για 

εσωτερικούς διοικητικούς, οργανωτικούς και λειτουργικούς σκοπούς. 
• Για να προλάβουμε και να εντοπίσουμε απάτες και άλλα ποινικά αδικήματα. 
• Για να διασφαλίσουμε την προστασία του δικτύου και των πληροφοριών. 
• Για τη φιλοξενία, συντήρηση και βελτίωση του ιστότοπού μας για τις επικοινωνίες 

μάρκετινγκ. 

Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για τα εξής: 

Άμεσο μάρκετινγκ  
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για να σας στέλνουμε ανακοινώσεις μάρκετινγκ 
σχετικά με υπηρεσίες, δημοσιεύσεις, ενημερώσεις του τομέα επιστήμης και τεχνολογίας, 



εκδηλώσεις, μαθήματα, έρευνες, προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς από την Frontier Smart 
Technologies ή τις εταιρείες του ομίλου της και για να προβάλλουμε περιεχόμενο που πιστεύουμε 
ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει. 

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για αυτούς τους σκοπούς μάρκετινγκ μόνο εάν έχετε συμφωνήσει 
ρητά με αυτό. Η συναίνεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους 
σκοπούς είναι προαιρετική και εάν δεν επιθυμείτε να παράσχετε τη συναίνεσή σας, η πρόσβασή σας 
και η από πλευράς σας χρήση των ιστότοπων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών μας δεν θα 
επηρεαστεί. 

Χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο διαχείρισης σχέσεων (όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία) για να 
αξιολογήσουμε την ισχύ των σχέσεων μεταξύ του προσωπικού της Frontier Smart Technologies και 
των πελατών μας ή πιθανών πελατών με βάση τη συχνότητα της επικοινωνίας μεταξύ τους μέσω 
email. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε, να αναλύσουμε και να 
βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε. 

Χρησιμοποιούμε επίσης παρόχους πληροφοριών αγοράς που απευθύνονται από επιχείρηση σε 
επιχείρηση (όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία) για να δημιουργήσουμε τα δίκτυα επιχειρηματικών 
επαφών μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να στοχεύσουμε συγκεκριμένα σχετικές 
υποψήφιες επιχειρήσεις για την προώθηση των υπηρεσιών των πελατών μας. 

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε να μην χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για 
ανακοινώσεις μάρκετινγκ, αποστέλλοντας ένα email στη διεύθυνση unsubscribe@sciencegroup.com. 
Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων κάνοντας κλικ στη σύνδεση 
«Κατάργηση εγγραφής» στο κάτω μέρος αυτών των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ακολουθώντας τις 
οδηγίες εξαίρεσης που παρέχονται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση μάρκετινγκ. 

Χρήση του ιστότοπού μας  
Υπάρχουν λειτουργίες στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας που σας προσκαλούν να μας 
παράσχετε προσωπικά δεδομένα, όπως η φόρμα επικοινωνίας και οι διευθύνσεις email 
επικοινωνίας. Ο σκοπός αυτών των λειτουργιών είναι προφανής στο σημείο που παρέχετε τα 
προσωπικά δεδομένα σας και χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για αυτούς τους 
σκοπούς. 

Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν επίσης το Google Analytics, ένα εργαλείο ανάλυσης βάσει web που 
παρακολουθεί και αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ιστότοποι, για να μας 
βοηθήσει να τους βελτιώσουμε. Χρησιμοποιούμε επίσης ένα λογισμικό παρακολούθησης ιστότοπων 
που ονομάζεται Pardot, το οποίο χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί τη διαδρομή σας στους 
ιστότοπούς μας και να θυμάται τις προτιμήσεις σας όταν επιστρέφετε στους ιστότοπούς μας. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies, ανατρέξτε 
στην πολιτική cookies.  

Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας 

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο εφόσον το επιτρέπει η νομοθεσία. Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας: 
 

• Όταν είναι απαραίτητο για τους νόμιμους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας. 

• Για την εκτέλεση μιας σύμβασης, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών σε εσάς. 

• Για τη συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις, όπως υποβολή, άσκηση και 
υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

mailto:unsubscribe@sciencegroup.com
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• Όταν έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας. 
 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας  
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για 
τους οποίους συλλέχθηκαν, για να σας παρέχουμε υπηρεσίες, για έννομα συμφέροντα της 
επιχείρησης, σύμφωνα με τη σύμβαση και όταν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία. 

Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας 

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιείτε στην Frontier Smart Technologies ενδέχεται να 
γνωστοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από άλλες εταιρείες του ομίλου Science Group 
που βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και τον 
Καναδά, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή/και σύμφωνα με συμβατικές διατυπώσεις 
που έχουμε συνάψει με εσάς.  
 

Χρησιμοποιούμε επίσης τρίτους παρόχους χώρου αποθήκευσης και υποδομών και ενδέχεται να 
αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας στα κέντρα δεδομένων τους εκτός ΕΕ. Ενδέχεται επίσης να 
κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε αξιόπιστα τρίτα μέρη, όταν αυτό επιτρέπεται από τη 
νομοθεσία, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή/και σύμφωνα με συμβατικές 
διατυπώσεις που έχουμε συνάψει με εσάς, όπως: 
 

• Επαγγελματίες συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, ασφαλιστών και ελεγκτών.  

• Παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και ιστότοπων, συμπεριλαμβανομένου του Google 
Analytics. 

• Τρίτους προμηθευτές που μας βοηθούν να παρέχουμε σε εσάς υπηρεσίες, με την επιφύλαξη 
των συμφωνηθέντων συμβατικών όρων ανάμεσα σε εσάς και εμάς. 

 

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να τηρούν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και να 
τα διαχειρίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. Δεν επιτρέπουμε σε εξωτερικούς τρίτους παρόχους να 
χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς και τους επιτρέπουμε μόνο να 
επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις 
οδηγίες μας. 

Ενδέχεται επίσης να παράσχουμε τις πληροφορίες σας σε ρυθμιστικές αρχές και υπηρεσίες έννομης 
τάξης, όταν απαιτείται νομικά να το πράξουμε και όταν είναι απαραίτητο για την πρόληψη και τον 
εντοπισμό απάτης ή άλλων ποινικών αδικημάτων. Εάν επιτρέπεται από τη νομοθεσία, θα 
καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε πριν γνωστοποιήσουμε τις 
πληροφορίες σας στα εν λόγω μέρη. 

Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές της Frontier Smart Technologies και οι ιστότοποι ιστότοποι και 
εφαρμογές άλλων εταιρειών του ομίλου ενδέχεται να περιέχουν συνδέσεις προς ιστότοπους τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το LinkedIn, το Twitter 
και το Facebook. Αυτοί οι ιστότοποι κατέχονται και λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς και έχουν τις 
δικές τους ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου. Τα προσωπικά δεδομένα παρέχετε σε αυτούς τους 
ιστότοπους θα διέπονται από τους όρους της πολιτικής απορρήτου του εν λόγω ιστότοπου. Εάν 
χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους, πρέπει να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου τους για να 
μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν και χρησιμοποιούν τα προσωπικά 
δεδομένα σας. 

Ορισμένα από τα προϊόντα μας παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων, όπως 

ενσωμάτωση Chromecast, Google Assistant, Amazon Alexa, Works with Alexa, Amazon Music, Apple 

Airplay, Spotify, Deezer, TIDAL, Napster, ALDI Life, HOFER Life κ.λπ. Η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική 



και δεν είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες με όλα τα προϊόντα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις 

υπηρεσίες, πρέπει να εγγραφείτε απευθείας στην υπηρεσία του τρίτου μέρους και να συνδέσετε το 

προϊόν με τον λογαριασμό σας. Κατά την εγγραφή σας στον τρίτο πάροχο υπηρεσιών, συμφωνείτε 

με τους Όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου του εν λόγω παρόχου και μπορείτε να 

του παράσχετε τα προσωπικά στοιχεία σας. Αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται από το τρίτο μέρος 

και όχι από την Frontier Smart Technologies. Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες με τα προϊόντα 

μας, πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης, η διεύθυνση IP, τα μοναδικά 

αναγνωριστικά υλικού και λογισμικού, ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος και η 

δραστηριότητα ακρόασής σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον πάροχο υπηρεσιών. Αυτές οι 

πληροφορίες απαιτούνται για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που ζητήσατε. Ορισμένες από 

αυτές τις υπηρεσίες παρέχουν έλεγχο φωνής. Οι ηχογραφήσεις που δημιουργούνται όταν 

χρησιμοποιείτε αυτές τις υπηρεσίες αποστέλλονται στον τρίτο πάροχο φωνητικών υπηρεσιών. Η 

Frontier Smart Technologies δεν αποθηκεύει ηχογραφήσεις. Για να κατανοήσετε πώς 

χρησιμοποιούνται αυτές οι εγγραφές, συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική 

απορρήτου που σας δόθηκαν από τον πάροχο υπηρεσιών κατά την εγγραφή σας σε αυτόν. 

Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, όπως εκείνες που σχετίζονται με την υποβολή δελτίων 

υποστήριξης για το έξυπνο ραδιόφωνό σας, υποστηρίζονται από τρίτους. Η χρήση αυτών των 

υπηρεσιών υπόκειται επίσης σε ανεξάρτητους όρους και προϋποθέσεις και στην πολιτική απορρήτου 

του εν λόγω τρίτου μέρους, για τα οποία θα βρείτε έναν σύνδεσμο στη σχετική ιστοσελίδα. 

Σε ποιες χώρες μεταβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας; 
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στις εταιρείες του ομίλου μας που 
εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και τον Καναδά, 
σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή/και σύμφωνα με συμβατικές διατυπώσεις που 
έχουμε συνάψει με εσάς. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα 
σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). 

Μπορεί επίσης να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ σε άλλα τρίτα μέρη, 
όπως τρίτους παρόχους χώρου αποθήκευσης και υποδομών, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική 
απορρήτου ή/και σύμφωνα με συμβατικές διατυπώσεις που έχουμε συνάψει με εσάς. Ανατρέξτε 
στην ενότητα «Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας» για περισσότερες 
πληροφορίες. 

Ωστόσο, θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ μόνο εάν ισχύει μία από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

• Η μεταβίβαση γίνεται σε μια χώρα που θεωρείται ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας 
για τα προσωπικά δεδομένα σας. 

• Έχετε συναινέσει ως προς αυτό. 

• Υφίσταται μια άλλη νομική βάση στο πλαίσιο της οποίας δικαιούμαστε να εκτελέσουμε τη 
μεταβίβαση. 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε κατά τη μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας 
εκτός του ΕΟΧ. 
 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας  
Ο ιστότοπός μας φιλοξενείται σε διακομιστές στο Ηνωμένο Βασίλειο ή/και στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο. Διαθέτουμε τα κατάλληλα φυσικά, ηλεκτρονικά και διαχειριστικά μέτρα 



ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από απώλεια, αθέμιτη χρήση ή μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά. Χρησιμοποιούμε τεχνολογία ελέγχου πρόσβασης δικτύου, για 
να περιορίσουμε την πρόσβαση στα συστήματα στα οποία αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα, και 
η ομάδα IT μας εποπτεύει εάν υπάρχουν πιθανά τρωτά σημεία και επιθέσεις. Ωστόσο, δεδομένου 
ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, δεν μπορούμε να 
εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας. 

Σημειώνουμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε ενδέχεται να είναι εμπιστευτικές και δεν θα 
πουλήσουμε ή καταστήσουμε εμπορικά διαθέσιμα με άλλον τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας σε 
κανένα τρίτο μέρος, εκτός του ότι ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες σε τρίτα μέρη. 
Ανατρέξτε στην ενότητα «Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας». 

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε ύποπτης παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε εσάς και το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών 
του Ηνωμένου Βασιλείου όταν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. 

Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας 

Έχετε το δικαίωμα (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων): 
 

• Να απαιτήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, επικαιροποίηση ή περιορισμό των 
προσωπικών δεδομένων σας. 

• Να αντιταχθείτε στην από πλευράς μας χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
σας ή να αποσύρετε τη συγκατάθεση που είχατε προηγουμένως παράσχει. 

• Να αιτηθείτε τη μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. 

• Να θέσετε ερωτήσεις σχετικά με την από πλευράς μας χρήση και επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων σας. 

Αν επιθυμείτε να προβείτε σε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε μαζί μας στη 
διεύθυνση email privacy@sciencegroup.com και θα σας παράσχουμε όλα τα ισχύοντα δικαιώματά 
σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας και τυχόν εξαιρέσεις που ενδέχεται να ισχύουν. 

Σημειώστε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες από εσάς, ούτως ώστε να 
επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν σας γνωστοποιήσουμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα 
Αυτό αποτελεί ένα μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν 
γνωστοποιούνται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να τα λάβει. Ενδέχεται επίσης να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά 
σας. 

Εάν δεν είστε ικανοποιημένος/η με τον τρόπο που έχουμε διαχειριστεί τα προσωπικά δεδομένα σας, 
έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία 
δεδομένων στη χώρα στην οποία εδρεύετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας θα πρέπει να είναι διαθέσιμα 
στο διαδίκτυο ή, διαφορετικά, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για βοήθεια. 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας: 
 

Attention: Data Protection Officer 
Διεύθυνση: Harston Mill, Harston, Cambridge, CB22 7GG, UK 

Τηλέφωνο: +44 1223 875200 

Email: privacy@sciencegroup.com 
  

mailto:privacy@sciencegroup.com
mailto:privacy@sciencegroup.com


Αν επί του παρόντος λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ από εμάς τις οποίες θα προτιμούσατε να 
μην λαμβάνετε στο μέλλον, επικοινωνήστε μαζί μας στο email unsubscribe@sciencegroup.com 
 

Η Frontier Smart Technologies Limited είναι εγγραμμένη στο Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών 

του Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό μητρώου Z8964123 
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