
 

Πολιτική Απορρήτου 

 

Την ιστοσελίδα vrachnis.gr διαχειρίζεται αποκλειστικά o Βραχνής Εµµανουήλ 

Γνωρίζουµε ότι το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων είναι ένα πολύ σηµαντικό 

θέµα και επιθυµούµε να απολαµβάνετε την αλληλεπίδραση σας µε το γραφείο µας 

γνωρίζοντας ότι αναγνωρίζουµε την αξία των Προσωπικών σας ∆εδοµένων και 

φροντίζουµε να τα προστατεύουµε µε κάθε τρόπο. 

Η παρούσα ενηµέρωση έχει σκοπό να σας ενηµερώσει σχετικά µε τις πολιτικές που 

ακολουθούµε όσον αφορά τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδοµένων 

κατά τη χρήση του ιστοτόπου µας και τις επιλογές που έχετε σχετικά µε αυτά τα 

δεδοµένα. Σας προτρέπουµε να τη διαβάσετε προσεκτικά. 

Το γραφείο µας χρησιµοποιεί τα δεδοµένα σας προκειµένου να σας παρέχει 

αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες του και να βελτιώνει την εµπειρία του επισκέπτη στον 

ιστότοπο του. Χρησιµοποιώντας τον ιστότοπο µας vrachnis.gr συµφωνείτε µε την 

συλλογή και χρήση των πληροφοριών αυτών σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική 

Απορρήτου. 

 

Συλλογή & Χρήση Πληροφοριών 

Συγκεντρώνουµε διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για διάφορους σκοπούς 

προκειµένου να παρέχουµε και να βελτιώσουµε τις υπηρεσίες µας προς εσάς. 

 

Τύποι ∆εδοµένων που συλλέγονται 

Προσωπικά ∆εδοµένα 

Κατά τη χρήση του ιστοτόπου µας, µπορεί να σας ζητήσουµε συγκεκριµένες 

προσωπικές πληροφορίες προκειµένου να µπορούµε να επικοινωνήσουµε µαζί σας ή 

να σας ταυτοποιήσουµε («Προσωπικά ∆εδοµένα»). Οι προσωπικές αυτές 

πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν: 

• Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) 

• Το ονοµατεπώνυµο σας 

• Τηλέφωνο σας 

 



 

∆εδοµένα Χρήσης / Ιστορικό Κίνησης 

Μπορεί επίσης να συλλέξουµε πληροφορίες σχετικές µε την πρόσβαση στον ιστότοπο 

µας, τη χρήση του και την περιήγηση σας σε αυτόν («∆εδοµένα Χρήσης»). Αυτά τα 

δεδοµένα µπορεί να περιλαµβάνουν πληροφορίες όπως τη διεύθυνση IP του 

υπολογιστή σας, τον τύπο και την έκδοση του φυλλοµετρητή (browser) που 

χρησιµοποιείτε (Chrome, Firefox, Internet Explorer κτλ), τις σελίδες του ιστοτόπου 

µας που επισκέπτεστε, την ώρα και την ηµεροµηνία της επίσκεψης σας, το χρόνο που 

παραµείνατε στις σελίδες αυτές καθώς και άλλα παρόµοια διαγνωστικά δεδοµένα. 

 

∆εδοµένα Tracking & Cookies 

Είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουµε cookies και άλλες παρόµοιες τεχνολογίες tracking 

για να παρακολουθήσουµε την δραστηριότητα σας στον ιστότοπο µας και να 

κρατήσουµε συγκεκριµένες πληροφορίες.  

Τα cookies είναι αρχεία κειµένου µε µικρό όγκο πληροφορίας που µπορεί να 

περιέχουν ένα ανώνυµο µοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο 

φυλλοµετρητή σας από τον ιστότοπο όταν τον επισκέπτεστε και αποθηκεύονται στη 

συσκευή σας. Οι άλλες τεχνολογίες tracking είναι ετικέτες και scripts που συλλέγουν 

και παρακολουθούν πληροφορίες που µας είναι χρήσιµες για τη βελτίωση και την 

ανάλυση των λειτουργιών του ιστοτόπου µας. 

Μπορείτε να προγραµµατίσετε το φυλλοµετρητή σας να µη δέχεται κανένα cookie ή 

να αποφασίσετε πότε θα σταλούν cookies και πότε όχι. Ωστόσο, αν αποφασίσετε να 

µην αποδεχτείτε την αποστολή cookies, είναι πιθανό να µη µπορέσετε να 

χρησιµοποιήσετε ορισµένα τµήµατα του ιστοτόπου µας. 

 

Χρήση των δεδοµένων 

Το γραφείο µας χρησιµοποιεί τα συγκεντρωµένα δεδοµένα για διάφορους σκοπούς: 

• Για τη λειτουργία και τη βελτίωση του ιστοτόπου µας 

• Για την παροχή υποστήριξης προς εσάς 

• Για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου µας 

• Για τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση τεχνικών θεµάτων 

• Για την εξασφάλιση της δυνατότητας συµµετοχής σας σε διαδραστικά 

χαρακτηριστικά του ιστοτόπου µας όταν επιλέγετε να το κάνετε 

 

 

 



 

Πάροχοι Υπηρεσιών 

Είναι πιθανό να αναθέσουµε σε άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα να διαχειριστούν 

εκ µέρους µας τον ιστότοπο µας ή να µας βοηθήσουν στην ανάλυση του τρόπου 

χρήσης του ιστοτόπου µας («Πάροχοι Υπηρεσιών»). 

Στην περίπτωση αυτή, τα τρίτα αυτά φυσικά και νοµικά πρόσωπα θα έχουν 

πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα αποκλειστικά για να ολοκληρώσουν τις 

εργασίες που τους έχουµε αναθέσει και είναι υποχρεωµένοι να µην δηµοσιεύσουν ή 

χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία αυτά για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 

 

Ανάλυση Στοιχείων 

Είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουµε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών για την 

παρακολούθηση και την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου µας. 

• GoogleAnalytics 

Η GoogleAnalytics είναι µια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτυακών δεδοµένων της 

Google που παρακολουθεί και καταγράφει την κίνηση σε ιστοσελίδες του διαδικτύου. 

Η Google χρησιµοποιεί τα συγκεντρωµένα δεδοµένα για να καταγράψει τη χρήση του 

ιστοτόπου µας από τους επισκέπτες. Τα δεδοµένα αυτά γίνονται ορατά στις διάφορες 

υπηρεσίες της Google και µπορεί να χρησιµοποιηθούν για την εξατοµίκευση των 

διαφηµίσεων του δικού της διαφηµιστικού δικτύου. 

Σύνδεσµοι σε άλλες ιστοσελίδες 

Ο ιστότοπος του γραφείου µας µπορεί να περιέχει συνδέσµους προς άλλες 

ιστοσελίδες που δεν τις διαχειριζόµαστε εµείς. Αν κάνετε κλικ σε έναν τέτοιο 

σύνδεσµο θα µεταφερθείτε στον ιστότοπο κάποιου τρίτου. Σας συµβουλεύουµε να 

ανατρέχετε την Πολιτική Απορρήτου όλων των ιστοτόπων που επισκέπτεστε. 

Το γραφείο µας δεν ελέγχει και δεν αναλαµβάνει την ευθύνη για το περιεχόµενο, τις 

πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές ιστοτόπων τρίτων. 

Απόρρητο Ανηλίκων 

Ο ιστότοπος µας δεν απευθύνεται σε άτοµα ηλικίας κάτω των 18 ετών («Ανήλικοι»). 

∆εν συγκεντρώνουµε εν γνώσει µας προσωπικές πληροφορίες από οποιονδήποτε 

κάτω της ηλικίας των 18 ετών. Αν είστε γονέας ή κηδεµόνας και γνωρίζετε ότι τα 

παιδιά σας µας έδωσαν Προσωπικά ∆εδοµένα, παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας. 

Αν µας γνωστοποιήσετε ότι συλλέξαµε προσωπικά δεδοµένα ανηλίκων χωρίς 

επιβεβαίωση της συγκατάθεσης των γονέων, θα προχωρήσουµε στις απαραίτητες 

ενέργειες προκειµένου να διαγράψουµε τις πληροφορίες αυτές από τον server µας. 



 

Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου 

Μπορεί να αναθεωρούµε την Πολιτική Απορρήτου µας κατά διαστήµατα. Θα σας 

ενηµερώνουµε για οποιεσδήποτε αλλαγές ανεβάζοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου 

στην παρούσα σελίδα. 

Σας συµβουλεύουµε να ανατρέχετε περιοδικά σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου για 

πιθανές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι 

εφαρµόσιµες µε τη δηµοσίευση τους σε αυτή τη σελίδα. 

Επικοινωνήστε µαζί µας 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις γι αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλώ 

επικοινωνήστε µαζί µας µε email στο: vrachnis at vrachnis.gr 

 




