KOSMOCAR Α.Ε. - SKODA GREECE
Πολιτική για τα cookies
Πληροφορίες για τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και τη συναφή
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
1. Εισαγωγή
Καλώς ορίσατε στον ιστότοπο της KOSMOCAR Α.Ε. - SKODA GREECE («ο παρών Ιστότοπος») τον οποίο λειτουργεί η
KOSMOCAR Α.Ε. - SKODA GREECE («εμείς», «εμάς», «μας» ή «KOSMOCAR Α.Ε. - SKODA GREECE», κατά περίπτωση).
Ανατρέξτε στο τέλος της παρούσας πολιτικής για τα νομικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας μας.
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες οι οποίες έχουν πρόσβαση ή αποθηκεύουν πληροφορίες
στη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφτείτε τον παρόντα Ιστότοπο. Για λόγους ευκολίας κατά την ανάγνωση
της παρούσας πολιτικής, αναφερόμαστε σε όλες αυτές τις τεχνολογίες με τον όρο «cookies».
Η παρούσα πολιτική σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργούν τα cookies και το πότε, πώς και γιατί τα
χρησιμοποιούμε εμείς και τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε. Σχεδόν όλα τα cookies λειτουργούν μέσω της
συλλογής και αποθήκευσης κάποιας μορφής προσωπικών δεδομένων για εσάς, επομένως η παρούσα πολιτική
περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε ή στα οποία επιτρέπουμε σε άλλους να έχουν
πρόσβαση όταν χρησιμοποιούν cookies, καθώς και τα συναφή δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που
έχετε.
Η χωριστή Δήλωση απορρήτου παρέχει αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων σας από εμάς, γενικότερα σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο.
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική ανά διαστήματα. Κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται στην
παρούσα πολιτική θα δημοσιεύεται στον παρόντα Ιστότοπο και, στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών, θα σας
ενημερώνουμε μέσω κατάλληλης μεθόδου επικοινωνίας.
2. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας;
Τοποθετούμε και διαβάζουμε ορισμένα cookies στη συσκευή σας σε συνεργασία με τη ŠKODA AUTO a.s. («ŠKODA
AUTO»). Ορισμένα cookies τοποθετούνται και διαβάζονται μόνο από εμάς, ενώ ορισμένα άλλα μπορεί να
τοποθετούνται από τρίτους, όπως προμηθευτές ή εμπορικούς συνεργάτες μας. Για τους σκοπούς της νομοθεσίας
προστασίας δεδομένων, εμείς και η ŠKODA AUTO είμαστε οι «από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας» για την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όσον αφορά το σύνολο αυτών των cookies που περιγράφονται στα
άρθρα 5 και 6, εκτός εάν η παρούσα Πολιτική για τα cookies αναφέρει ρητώς ότι είμαστε αποκλειστικοί «υπεύθυνοι
επεξεργασίας» για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με ορισμένα cookies.
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το πρόσωπο που αποφασίζει το γιατί και πώς υποβάλλονται σε επεξεργασία τα
προσωπικά δεδομένα σας. Όσον αφορά τα cookies που τοποθετούνται από τρίτους μέσω του παρόντος Ιστότοπου,
οι εν λόγω τρίτοι μπορεί να είναι επίσης υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, πράγμα που
σημαίνει ότι θα έχουν επίσης νομική ευθύνη έναντί σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν.
Ανατρέξτε στην ενότητα Πώς συνεργαζόμαστε με τρίτους και νομικοί λόγοι επεξεργασίας για περαιτέρω
λεπτομέρειες.
3. Τι είναι τα «cookies»;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία ή άλλες πληροφορίες που αποθηκεύονται στη συσκευή σας ή στα οποία έχουμε
πρόσβαση από τη συσκευή σας, τα οποία βοηθούν εμάς και άλλους να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τις
δραστηριότητές σας. Ο όρος «cookies» μπορεί να αναφέρεται σε cookies προγράμματος περιήγησης, καθώς και σε
ορισμένες άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων εικονοστοιχείων
παρακολούθησης/προειδοποιητικών σημάτων web, τοπικών κοινόχρηστων αντικειμένων/flash cookies και
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πρόσβασης σε πληροφορίες συσκευής (συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων). Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για
λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τους τύπους cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα Ιστότοπο.
Τα cookies μάς επιτρέπουν να παρέχουν ουσιώδεις δυνατότητες του παρόντος Ιστότοπου. Τα χρησιμοποιούμε
επίσης για σκοπούς που δεν είναι ουσιώδεις αλλά είναι πολύ χρήσιμοι για εμάς ή για εσάς, όπως, μεταξύ άλλων, για
να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις σας, να θυμόμαστε τα στοιχεία πρόσβασής σας, να παρέχουμε
στοχευμένο περιεχόμενο και ανακοινώσεις εμπορικής προώθησης, να μπορούμε να κατανοήσουμε ποιο μέρος του
παρόντος Ιστότοπου είναι το πιο δημοφιλές και να αναλύουμε τη λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου.
4. Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;
Δεδομένου ότι τα cookies αφορούν οποιαδήποτε πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας ή
στις οποίες παρέχεται πρόσβαση από τη συσκευή σας, έχουν διάφορες μορφές. Χρησιμοποιούμε τους παρακάτω
τύπους cookies:
Cookies προγραμμάτων περιήγησης
Τα cookies μπορεί να προέρχονται από εμάς («cookies του προβαλλόμενου ιστότοπου») ή από τρίτους των οποίων
τις υπηρεσίες χρησιμοποιούμε ή με τους οποίους συνεργαζόμαστε («cookies τρίτων») και στους οποίους
επιτρέπουμε να τοποθετούν τα cookies τους μέσω ανάλογης ρύθμισης των παραμέτρων του παρόντος Ιστότοπου.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα λαμβάνουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies τρίτων, ενώ, σε άλλες
περιπτώσεις, το τρίτο μέρος θα μας παρέχει υπηρεσία χωρίς να μας κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες με τη
μορφή που τις συνέλεξε.
Τα cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο για την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας
(«cookies περιόδου λειτουργίας») ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα («μόνιμα cookies»). Ανατρέξτε στην
παρακάτω ενότητα για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με κάθε τύπο cookies που χρησιμοποιούμε.
Δέσμες ενεργειών ανάλυσης
Οι δέσμες ενεργειών ανάλυσης είναι μικρά τμήματα υπολογιστικού κώδικα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την παρακολούθηση των χρηστών και της συμπεριφοράς τους στους ιστότοπους. Αυτή η παρακολούθηση μπορεί να
είναι βασική, για παράδειγμα παρακολούθηση του κατά πόσον και πότε ένας χρήστης επισκέφτηκε τον παρόντα
Ιστότοπο, ή προηγμένη παρακολούθηση, για παράδειγμα παρακολούθηση του κατά πόσον και πότε ένας χρήστης
προσέθεσε ένα όχημα στον κατάλογο επικρατέστερων επιλογών του, επέλεξε μια δοκιμή οδήγησης ή υπέβαλε μια
φόρμα. Οι δέσμες ενεργειών ανάλυσης μπορούν να παρέχουν τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν σε έναν τρίτο, ο
οποίος είναι συχνά ο πάροχος της δέσμης ενεργειών. Αυτές οι δέσμες ενεργειών μάς βοηθούν επίσης να
εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, καθώς και να σας παρέχουμε
σχετικές προσφορές σε άλλους ιστότοπους.
Δεδομένα συσκευής
Σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιείται πρόσβαση και ανάγνωση πληροφοριών από τη συσκευή σας χωρίς
αποθήκευση ή πρόσβαση σε αρχείο στη συσκευή σας. Δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες είναι συνήθως
προσωπικά δεδομένα, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες στην παρακάτω ενότητα.
5. Τι είδους προσωπικά δεδομένα λαμβάνουμε μέσω των cookies
Λαμβάνουμε τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων για εσάς μέσω των cookies που χρησιμοποιούμε, στα
οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες στις οποίες έχουμε απευθείας πρόσβαση από τον υπολογιστή, το τηλέφωνο,
το tablet ή άλλη συσκευή σας χωρίς αποθήκευση ή πρόσβαση σε αρχείο:
•
•
•

Δεδομένα προγράμματος περιήγησης για τα cookies: αναγνωριστικά cookies, ώρα/ημερομηνία,
επιλεγμένες υπηρεσίες/προϊόντα, κατά πόσον έχετε δώσει συγκατάθεση και για ποια cookies·
Δεδομένα συσκευής: τύπος συσκευής, ανάλυση οθόνης, έκδοση λειτουργικού συστήματος, πυρήνας
απόδοσης προγράμματος περιήγησης, η έκδοσή του και οι βασικές ρυθμίσεις του·
Δεδομένα αρχείου καταγραφής: Χρόνος και διάρκεια χρήσης του παρόντος Ιστότοπου και δεδομένα
αναζήτησης·
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•
•

Δεδομένα τοποθεσίας: Δεδομένα σχετικά με τη χώρα πρόσβασης, όπως αυτή δηλώνεται από τη συσκευή
σας·
Δεδομένα συμπεριφοράς: Δεδομένα σχετικά με την από μέρους σας χρήση του παρόντος Ιστότοπου τα
οποία μπορεί να επεξεργαζόμαστε αν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές τρίτων
μερών για να συνεργαστείτε με εμάς, καθώς και δεδομένα σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στο
περιεχόμενο του παρόντος Ιστότοπου (όπως σελίδες που επισκεφτήκατε, αν τον επισκεφτήκατε κατόπιν
εκστρατείας προώθησης, κουμπιά που πατήσατε, λεπτομέρειες διαμόρφωσης αυτοκινήτου κ.λπ.).

Μπορούμε να συνδυάζουμε τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε για εσάς ή τις δραστηριότητές σας με άλλες
πληροφορίες που λαμβάνουμε από τρίτους ή από δημόσιες πηγές, εφόσον επιτρέπεται από τον νόμο. Ανατρέξτε στη
γενική Δήλωση απορρήτου για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις πηγές πληροφοριών που μπορεί να
χρησιμοποιούμε.
6. Σκοποί για τους οποίους χρησιμοποιούμε cookies
Τα cookies είναι μια εξαιρετικά συνηθισμένη τεχνολογία υπενθύμισης ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τον
τρόπο που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τους ιστότοπους τους και χρησιμοποιούν τις συσκευές τους. Η συντριπτική
πλειονότητα των ιστότοπων χρησιμοποιούν επί του παρόντος cookies και τα χρησιμοποιούν συνήθως για ένα ευρύ
φάσμα λόγων.
Εμείς, σε συνεργασία με τον έτερο από κοινού υπεύθυνο επεξεργασίας, τη SKODA AUTO, χρησιμοποιούμε cookies
για τους παρακάτω σκοπούς:
Ουσιώδεις σκοποί
• Αυστηρώς απαραίτητα cookies. Αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή ουσιωδών και βασικών λειτουργιών
του παρόντος Ιστότοπου, όπως λειτουργιών ασφάλειας, διαχείρισης δικτύου, προσβασιμότητας και βασικών
στατιστικών για τους επισκέπτες. Για αυτόν τον λόγο και σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας
δεδομένων, δεν ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτών των cookies. Ωστόσο, μπορείτε να τα
απενεργοποιήσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, αλλά η ενέργεια αυτή θα
επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του παρόντος Ιστότοπου και μία ή περισσότερες βασικές δυνατότητες δεν
θα λειτουργούν κατάλληλα (ή καθόλου) αν το κάνετε.
Χρήσιμοι αλλά μη ουσιώδεις σκοποί
• Λειτουργίες και προτιμήσεις. Αυτά τα cookies παρέχουν δυνατότητα για προηγμένο περιεχόμενο και
λειτουργίες ιστότοπου και μας επιτρέπουν να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις σας.
• Προηγμένη ανάλυση. Αυτά τα cookies μάς επιτρέπουν να προβάλλουμε άφθονα και λεπτομερή στατιστικά
στοιχεία σχετικά με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου από τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης χαρτών θερμότητας (heatmapping) (πινάκων αυξημένης δραστηριότητας χρηστών) για τον
προσδιορισμό της δημοφιλίας κάθε σελίδας και δυνατότητας. Μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε τον παρόντα
Ιστότοπο ενημερώνοντάς μας για τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
• Εξατομικευμένες προσφορές. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση εξατομικευμένων
προσφορών, περιεχομένου και διαφημίσεων με βάση τα ενδιαφέροντά σας στον παρόντα Ιστότοπο, άλλους
ιστότοπους που λειτουργούμε εμείς και ιστότοπους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
7. Η συγκατάθεσή σας στη χρήση cookies και σχετικών προσωπικών δεδομένων

Cookies και σχετικά προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για ουσιώδεις σκοπούς
Σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση
αυτών των cookies, καθώς είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του παρόντος Ιστότοπου.
Cookies και σχετικά προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για μη ουσιώδεις σκοπούς
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Θα αποθηκεύουμε ή θα διαβάζουμε cookies στη συσκευή σας, όσον αφορά τα μη ουσιώδη cookies, και θα
επεξεργαζόμαστε σχετικά προσωπικά δεδομένα (ή θα επιτρέπουμε σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες
μας να το κάνουν), μόνο εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και δεν την έχετε ανακαλέσει. Ζητούμε την εν λόγω
συγκατάθεση με τη χρήση του εργαλείου για τα cookies που εμφανίζεται όταν επισκέπτεστε οποιαδήποτε σελίδα του
παρόντος Ιστότοπου.
Πώς μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για μη ουσιώδη cookies και σχετικά προσωπικά δεδομένα
Όταν επισκεφτείτε τον παρόντα Ιστότοπο για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί με μήνυμα να δώσετε τη συγκατάθεσή
σας για τα μη ουσιώδη cookies και τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα της χρήσης τους.
Μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για όλα τα μη ουσιώδη cookies επιλέγοντας «Αποδοχή όλων των
προαιρετικών» ή να αρνηθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για όλα τα μη ουσιώδη cookies επιλέγοντας
«Απόρριψη όλων των προαιρετικών». Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε να δώσετε συγκατάθεση για cookies
ανάλογα με την επιμέρους κατηγορία σκοπού χρήσης.
Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για αυτά τα cookies, δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε και δεν θα επεξεργαστούμε
προσωπικά δεδομένα σε σχέση με αυτά. Συνεπώς, η παροχή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων σχετικά με τα
cookies είναι εθελοντική και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε χρήση των
cookies και των σχετικών προσωπικών δεδομένων πριν να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας θα είναι έγκυρη και
νόμιμη. Ανατρέξτε στις ενότητες Ποια είναι τα δικαιώματά σας; και Με ποιον τρόπο μπορείτε να ασκήσετε τα
δικαιώματά σας; παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων
σας.
Η διάρκεια ισχύος της συγκατάθεσής σας
Η συγκατάθεσή σας ισχύει για 13 μήνες από την ημερομηνία τελευταίας χορήγησής της προς εμάς με τη χρήση του
εργαλείου για τα cookies στον παρόντα Ιστότοπο. Μετά την περίοδο αυτή, το εργαλείο για τα cookies θα θεωρεί
αυτόματα ότι έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.
Πώς μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για μη ουσιώδη cookies και την επεξεργασία σχετικών
προσωπικών δεδομένων
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει για τα cookies με έναν από δύο τρόπους, ανάλογα με το
είδος του cookie:
•

Με τη χρήση του εργαλείου για τα cookies που είναι διαθέσιμο από τον παρόντα Ιστότοπο. Μπορείτε να
έχετε πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή, στο εργαλείο για τα cookies από οποιαδήποτε σελίδα του παρόντος
Ιστότοπου κάνοντας κλικ στο κινούμενο στοιχείο για τα cookies (το οποίο βρίσκεται στην κάτω αριστερή
πλευρά της ιστοσελίδας) και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ορίζοντας την επιλογή για τη σχετική
κατηγορία cookies στη θέση «off». Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση των cookies
παρακολούθησης email με τη χρήση αυτού του εργαλείου.

•

Με την προσαρμογή των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας. Τα περισσότερα
προγράμματα περιήγησης ιστού είναι ορισμένα από προεπιλογή να αποδέχονται όλα τα cookies. Ωστόσο,
μπορεί να έχετε την επιλογή να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού, έτσι ώστε
οι πληροφορίες για τα cookies να εμφανίζονται πριν από την αποθήκευση ή να απορρίπτονται με βάση την
κατηγορία. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες διαθέσιμες ρυθμίσεις για
τα cookies και τις σχετικές αλλαγές για τα πιο συνηθισμένα προγράμματα περιήγησης ιστού κάνοντας κλικ
στον σχετικό σύνδεσμο παρακάτω:
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=cs_CZ&viewlocale=en_US
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Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού σας θα εφαρμόζεται
μόνο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης ιστού για το οποίο προσαρμόσατε τις ρυθμίσεις σας. Αν
χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα προγράμματα περιήγησης ιστού σε μια συσκευή, πρέπει να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις χωριστά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης και κάθε συσκευή. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα
cookies μπορεί να είναι διαθέσιμες στη δυνατότητα «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού
συστήματος ή του εγχειριδίου λειτουργίας της συσκευής σας.
Cookies και σχετικά προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας μετά την ανάκληση της
συγκατάθεσής σας
Αφού ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για μη ουσιώδη cookies, ο παρών Ιστότοπος δεν θα έχει πλέον πρόσβαση
και δεν θα διαβάζει πλέον αυτά τα cookies. Ανάλογα με τα cookies, αυτό σημαίνει ότι αρχεία, δέσμες ενεργειών,
κωδικοί και άλλες πληροφορίες σχετικές με τα cookies μπορεί να παραμείνουν αποθηκευμένες στη συσκευή σας.
Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies κάνοντας απαλοιφή των cookies και της μνήμης cache του προγράμματος
περιήγησης με τη χρήση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στους
συνδέσμους για καθένα από τα συνηθισμένα προγράμματα περιήγησης παραπάνω για περαιτέρω πληροφορίες
σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε.
Ποιες είναι οι συνέπειες της άρνησης χορήγησης ή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για τα cookies και
την επεξεργασία σχετικών προσωπικών δεδομένων;
Αν αρνηθείτε να δώσετε ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση οποιωνδήποτε μη ουσιωδών cookies ή
σχετικών προσωπικών δεδομένων, οι αντίστοιχες λειτουργικότητες ή δυνατότητες του παρόντος Ιστότοπου μπορεί
να μην λειτουργούν κατάλληλα ή καθόλου. Η χρήση των βασικών δυνατοτήτων και λειτουργιών του παρόντος
Ιστότοπου δεν θα επηρεαστεί.
Αν απενεργοποιήσετε ουσιώδη cookies (ή όλα τα cookies) με τη χρήση των ρυθμίσεων του προγράμματος
περιήγησης ιστού σας, μία ή περισσότερες βασικές λειτουργίες και δυνατότητες του παρόντος Ιστότοπου,
συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν σκοπό να διασφαλίζουν την ασφάλεια της επίσκεψής σας, δεν θα λειτουργούν
κατάλληλα ή καθόλου.
8. Πώς συνεργαζόμαστε με τρίτους και νομικοί λόγοι επεξεργασίας
Θα τοποθετούμε και θα διαβάζουμε ορισμένα cookies στον παρόντα Ιστότοπο και θα λαμβάνουμε προσωπικά
δεδομένα για εσάς μέσω της χρήσης τους. Τρίτα μέρη μπορεί επίσης να συμμετάσχουν στην τοποθέτηση, την
ανάγνωση ή τη χρήση προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται από cookies.
Οι ρόλοι και οι ευθύνες των εν λόγω τρίτων μερών σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας θα εξαρτώνται από τις
συγκεκριμένες περιστάσεις, ως εξής:
•

Εμείς ή ένας τρίτος μπορεί να τοποθετήσουμε cookies στη συσκευή σας τα οποία παρέχουν σε τρίτους
εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, δεδομένου ότι
η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τους εν λόγω εκτελούντες την επεξεργασία πραγματοποιείται
σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες δικές μας ή ενός οικείου τρίτου μέρους, εμείς ή το εν λόγω οικείο τρίτο μέρος
είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την εν λόγω επεξεργασία, καθώς τα τρίτα μέρη δεν λαμβάνουν
οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με τα στοιχεία σας. Στις περιπτώσεις που ισχύει αυτό (δηλαδή στην
πλειονότητα των περιπτώσεων), εμείς ή ένα οικείο τρίτο μέρος θα έχουμε την κύρια ευθύνη απέναντί σας σε
σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
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9. Για πόσο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Δεν επεξεργαζόμαστε ούτε διατηρούμε προσωπικά δεδομένα σε ταυτοποιήσιμη μορφή για περισσότερο από όσο
είναι απαραίτητο.
Επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για το παρακάτω διάστημα:
•

•

Όσον αφορά ουσιώδη cookies, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας τερματίζεται με το τέλος
της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας, οπότε και τα προσωπικά δεδομένα σας
διαγράφονται (εκτός από την περίπτωση cookies που χρησιμοποιούνται ως υπενθύμιση των προτιμήσεων
της συγκατάθεσής σας, τα οποία διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε για 13 μήνες από την ημερομηνία
χορήγησης της συγκατάθεσής σας).
Όλα τα άλλα προσωπικά δεδομένα που αφορούν cookies υποβάλλονται σε επεξεργασία έως ότου να
ανακληθεί ή να λήξει η συγκατάθεση που επιτρέπει την εν λόγω επεξεργασία (δηλ. μετά από 13 μήνες στις
περισσότερες περιπτώσεις), οπότε και διαγράφονται.

Οι μόνες εξαιρέσεις στους χρόνους που αναφέρονται παραπάνω γίνονται στις περιπτώσεις που:
•

σύμφωνα με τη νομοθεσία, μια δικαστική ή εποπτική αρχή έχουμε την υποχρέωση να διατηρήσουμε στην
κατοχή μας τα προσωπικά δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να τα διαγράψουμε νωρίτερα·

•

έχετε υποβάλει νομική προσφυγή, καταγγελία ή προβληματισμό σχετικά με τις δραστηριότητες
επεξεργασίας που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, οπότε θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για
6 έτη από την ημερομηνία που υποβάλατε την εν λόγω προσφυγή, καταγγελία ή προβληματισμό· ή

•

ασκείτε το δικαίωμά σας για διαγραφή των πληροφοριών (στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται) και δεν
χρειάζεται να τις κατέχουμε σε σχέση με οποιονδήποτε από τους λόγους για τους οποίους αυτό επιτρέπεται
ή επιβάλλεται σύμφωνα με τον νόμο.

10. Ποιος θα λαμβάνει ή θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σχετικά με τα cookies;
Γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους ή τους επιτρέπουμε την πρόσβαση στις εν λόγω
πληροφορίες σε σχέση με τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω.
Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, αντιπρόσωποι ή υπεργολάβοι μας («προμηθευτές»), εμπορικοί συνεργάτες, εταιρείες
του ομίλου μας και άλλα τρίτα μέρη μπορεί να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με cookies είτε απευθείας
από εσάς είτε από κάποιον από τους προμηθευτές μας.
Οι προμηθευτές μας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πάροχοι τεχνολογιών διαφήμισης (Adtech) και τεχνολογιών ανταλλαγής δεδομένων
Εταιρείες διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων, ψηφιακών και δημιουργικών υπηρεσιών
Πάροχοι συστημάτων λογισμικού cloud, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης βάσεων
δεδομένων, email και εγγράφων
Εγκαταστάσεις και πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων παρόχων υπηρεσιών
σάρωσης και καταστροφής δεδομένων
Ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί πράκτορες
Νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ασφάλειας και άλλοι επαγγελματίες σύμβουλοι
Πάροχοι υπηρεσιών έρευνας αγοράς και πελατών
Πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Πάροχοι υπηρεσιών ανάλυσης ιστότοπων και δεδομένων/πλατφορμών μοντελοποίησης
Προγραμματιστές ιστότοπων και εφαρμογών
Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ιστότοπων

Η πλειονότητα των προμηθευτών που χρησιμοποιούμε είναι εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους έχουμε
συνάψει σύμβαση βάσει της οποίας υποχρεούνται να διατηρούν τα στοιχεία σας ασφαλή και να τα χρησιμοποιούν
μόνο σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίας μας. Γνωστοποιούμε σε αυτούς ή τους επιτρέπουμε να έχουν πρόσβαση μόνο
σε προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
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Όσον αφορά τα cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Ιστότοπο, χρησιμοποιούμε ιδίως τους παρακάτω
βασικούς προμηθευτές:
Google
Ο παρών Ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics που παρέχεται από το Google, Inc. (εφεξής η «Google») και το
οποίο χρησιμοποιεί cookies για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον παρόντα
Ιστότοπο. O Ιστότοπος χρησιμοποιεί τις ακόλουθες ενότητες:
•

Google Analytics - Παρακολούθηση κατάστασης λογαριασμού και απόδοσης, συνοπτική παρουσίαση
κοινού, ενεργοί χρήστες, εξερεύνηση χρηστών, ανάλυση κοινού, ποιότητα επισκεπτών, πιθανότητα
μετατροπής, αναφορές σύγκρισης, δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα, αναφορά Ροής χρήστη,
αναφορές Adwords.

•

DoubleClick Digital Marketing - Ενσωμάτωση Campaign Manager, ενεργοποίηση επαναληπτικού μάρκετινγκ
και λειτουργιών αναφοράς διαφήμισης στο Analytics, βελτιστοποίηση μάρκετινγκ περιεχομένου,
βελτιστοποίηση μηχανής αναζήτησης, ταχύτητα ιστότοπου.

•

AdSense - AdSense στο Analytics, ομαδοποίηση περιεχομένου, αναζήτηση ιστότοπου, συμβάντα, αναφορά
Διαγράμματος συμπεριφοράς, δημιουργία και διαχείριση στόχων, διαδρομή προς στόχο, απόδοση,
αναφορές Απόκτησης, συμπεριφορά χρήστη.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από ένα cookie σχετικά με τη χρήση του παρόντος Ιστότοπου
(συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται και θα αποθηκεύονται σε διακομιστές της Google
στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης του παρόντος Ιστότοπου από τους
επισκέπτες και τη δημιουργία αναφορών σχετικά με την εν λόγω χρήση, καθώς και για την παροχή άλλων υπηρεσιών
που σχετίζονται με δραστηριότητες στον παρόντα Ιστότοπο ή τη χρήση του διαδικτύου εν γένει. Η Google μπορεί
επίσης να παρέχει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όταν απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία ή όταν αυτά τα
τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση
των cookies στον παρόντα Ιστότοπο όπως περιγράφεται παραπάνω ή να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις στο
πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά εάν το κάνετε για όλους τους τύπους των cookies, δεν θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του παρόντος Ιστότοπου.
Για να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση μέσω του Google Analytics σε όλους τους ιστότοπους, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ενότητες που αναφέρονται παραπάνω και τη διαχείριση προσωπικών
δεδομένων από τη Google, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/partners και
http://www.google.com/intl/en/privacy/privacy-policy.html.
Facebook
Ο παρών Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ανάλυσης, εικονοστοιχεία και άλλες τεχνολογίες που παρέχονται από τη
Facebook, Inc. (στο εξής η «Facebook»), τα οποία επιτρέπουν τη συλλογή ή την ανάκτηση πληροφοριών από τον
παρόντα Ιστότοπο και άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται από
την Facebook για την παροχή υπηρεσιών μέτρησης απόδοσης και στόχευσης διαφημίσεων.
Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τα cookies εξατομίκευσης (όπως περιγράφεται παραπάνω στην παρούσα
πολιτική) με τη χρήση του εργαλείου συγκατάθεσης στον παρόντα Ιστότοπο ή απενεργοποιήσετε τη συλλογή των
cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού, θα τερματιστεί η συλλογή και η χρήση
των πληροφοριών από την Facebook. Ωστόσο, εάν το κάνετε για όλους τους τύπους των cookies, δεν θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις δυνατότητες του παρόντος Ιστότοπου.
LinkedIn
Ο παρών Ιστότοπος χρησιμοποιεί το LinkedIn Insight Tag, ένα τμήμα ελαφριού κώδικα JavaScript που παρέχεται
από τη LinkedIn Corporation, θυγατρική της Microsoft Corporation (στο εξής «LinkedIn»), το οποίο επιτρέπει την
πραγματοποίηση ενδελεχούς αναφοράς των αποτελεσμάτων εκστρατειών και την παραγωγή γνώσεων σχετικά με
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τους επισκέπτες του ιστότοπου που μπορεί να προέρχονται από τις εκστρατείες στο LinkedIn (π.χ. ανακάλυψη
επιχειρηματικών στοιχείων πληθυσμού μέσω της δημιουργίας στρωμάτων δεδομένων της LinkedIn στα δεδομένα
των επισκεπτών του Ιστότοπου). Το Insight Tag παρέχει δυνατότητα συλλογής μεταδεδομένων, όπως της διεύθυνσης
IP, της χρονοσφραγίδας και γεγονότων όπως οι προβολές σελίδων.
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τα cookies της LinkedIn στη σελίδα ρυθμίσεων της LinkedIn. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το Insight Tag διατίθενται εδώ: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/thelinkedin-insight-tag-overview?lang=en.
Λοιπά μέρη
Μπορεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε άλλα τρίτα μέρη ως εξής:
•
•

σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος αναδιαρθρώνει, πωλεί ή αποκτά ένα μέρος ή το σύνολο των επιχειρήσεων ή
των περιουσιακών στοιχείων μας ή, άλλως, σε περίπτωση συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή παρόμοιας
κατάστασης· και
εάν έχουμε υποχρέωση να γνωστοποιήσουμε ή να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να συμμορφωθούμε
με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση ή αίτημα, μεταξύ άλλων αστυνομικών, δικαστικών,
ρυθμιστικών αρχών, της κυβέρνησης ή σχετικών υπηρεσιών.

Προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας
Όταν γνωστοποιούμε ή επιτρέπουμε την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους οι οποίοι είναι επίσης
υπεύθυνοι επεξεργασίας των εν λόγω πληροφοριών (π.χ. σε ορισμένους προμηθευτές, εταιρείες του ομίλου ή
εμπορικούς συνεργάτες μας), αυτοί μπορεί να γνωστοποιήσουν ή να διαβιβάσουν τα εν λόγω στοιχεία σε άλλους
οργανισμούς σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, αυτό
ισχύει για ορισμένες από τις δραστηριότητες που περιγράφονται παραπάνω σε σχέση με το Facebook. Αυτό δεν
επηρεάζει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία περιγράφονται
παρακάτω. Στις περιπτώσεις που μας ζητάτε να διορθώσουμε, να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία
των πληροφοριών σας, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διαβιβάσουμε το αίτημα αυτό σε οποιαδήποτε εν λόγω
τρίτα μέρη στα οποία έχουμε κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα σας.
Ειδικότερα, γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά στη ŠKODA AUTO. Για
αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η ŠKODA AUTO χειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα σας,
ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου της, στη διεύθυνση http://www.skoda-auto.com/data-privacy.
11. Πηγή των προσωπικών δεδομένων σας
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται μέσω cookies στον παρόντα Ιστότοπο λαμβάνονται απευθείας από
εσάς. Μπορεί να λάβουμε αυτές τις πληροφορίες από τρίτους, αν δεν είμαστε αυτοί που τοποθετούν τα cookies στη
συσκευή σας.
12. Μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας στο εξωτερικό
Τα προσωπικά δεδομένα σας που σχετίζονται με cookies μπορεί να μεταφερθούν εκτός της KOSMOCAR Α.Ε. SKODA GREECE και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), αν μας δώσετε ρητή συγκατάθεση να το
πράξουμε ή αν κατοχυρώσουμε την ύπαρξη κατάλληλων διασφαλίσεων για την προστασία των εν λόγω
μεταφερόμενων δεδομένων.
Σε σχέση με το Google Analytics και/ή τη χρήση cookies ανάλυσης, εμπορικής προώθησης και μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και άλλων τεχνολογιών ιστού που περιγράφονται παραπάνω, όπως αυτών που παρέχονται από τη
Facebook, μόλις συγκατατεθείτε στη μεταφορά των δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα σας θα μεταφερθούν σε
εταιρείες που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και θα αποθηκευτούν σε διακομιστές που
βρίσκονται εκεί. Έχετε υπόψη ότι η εν λόγω μεταφορά μπορεί να εγείρει κίνδυνο για την επεξεργασία των
δεδομένων σας, λόγω απουσίας απόφασης επάρκειας και κατάλληλων διασφαλίσεων. Ειδικότερα, η διαβίβαση
δεδομένων και η επεξεργασία δεδομένων από συνεργάτες μας στις ΗΠΑ μπορεί να υπόκεινται σε προγράμματα
παρακολούθησης από τις δημόσιες αρχές των ΗΠΑ και, στη συνέχεια, πρόσβαση στα δεδομένα σας μπορεί να έχουν
υπηρεσίες πληροφοριών ή ομοσπονδιακοί ερευνητές στις ΗΠΑ. Επίσης, πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών
δεν έχουν την ίδια δυνατότητα αντιμετώπισης της παρακολούθησης που διενεργεί η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας
(NSA) ή ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Τέλος, οι ΗΠΑ δεν έχουν ορίσει μια ενιαία αρχή υπεύθυνη για
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δραστηριότητες εποπτείας. Επιμέρους πολιτείες στις ΗΠΑ έχουν διαφορετικά σημεία επικοινωνίας σχετικά με τις
εποπτικές εξουσίες που αφορούν την προστασία δεδομένων με ένα ειδικό δικαστήριο, το οποίο επιλαμβάνεται
θεμάτων παρακολούθησης επικοινωνιών αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών (Foreign Intelligence Surveillance).
Εάν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες εκτός της ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΕΟΧ, θα προβούμε σε ενέργειες
για να διασφαλίσουμε τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφάλειας με στόχο να εξασφαλίσουμε ότι συνεχίζεται η
προστασία των δικαιωμάτων ιδιωτικότητάς σας, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική. Οι εν λόγω ενέργειες
περιλαμβάνουν τα εξής:
•

θα εξασφαλίζουμε ότι η ΕΛΛΑΔΑ ή οι χώρες του ΕΟΧ στις οποίες πραγματοποιούνται μεταφορές θεωρείται
ότι παρέχουν επαρκή προστασία των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς της νομοθεσίας
προστασίας δεδομένων από τους οικείους φορείς·

•

θα επιβάλλουμε συμβατικές υποχρεώσεις στον παραλήπτη των προσωπικών δεδομένων σας με τη χρήση
διατάξεων που έχουν εκδοθεί επίσημα από τους οικείους φορείς για αυτόν τον σκοπό. Χρησιμοποιούμε
αυτές τις διατάξεις για να εξασφαλίσουμε την προστασία των πληροφοριών σας κατά τη μεταφορά
προσωπικών δεδομένων σας σε Προμηθευτές μας εκτός της ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΕΟΧ· ή

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν στο τέλος της παρούσας πολιτικής για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουμε και για να λάβετε αντίγραφο των
σχετικών εγγράφων.
Εάν χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο ενώ βρίσκεστε εκτός της KOSMOCAR Α.Ε. - SKODA GREECE και του
ΕΟΧ, οι πληροφορίες σας θα μεταφερθούν εκτός των εν λόγω εδαφών για να έχετε τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Ιστότοπο.
13. Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Δεν σχεδιάζουμε την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επεξεργασίας για τη λήψη αποφάσεων που έχουν σημαντικές
ή νομικές επιπτώσεις σε εσάς με αμιγώς αυτοματοποιημένα μέσα, ωστόσο, θα επικαιροποιήσουμε την παρούσα
πολιτική και θα σας ενημερώσουμε αν αλλάξει η θέση αυτή.

14. Άλλες πληροφορίες
Για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, αλλοίωση
ή καταστροφή, έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών υλικής,
ηλεκτρονικής προστασίας και διαχείρισης, για την προστασία και τη διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγονται
μέσω του παρόντος Ιστότοπου.
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Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα δυνάμει της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων:

Πρόσβασης στις
πληροφορίες που σας
αφορούν, τις οποίες έχουμε
στην κατοχή μας.

Περιορισμού της περαιτέρω
επεξεργασίας των στοιχείων
σας.

Ανάκλησης της συγκατάθεσής
σας για τα cookies ή την
επεξεργασία (στις
περιπτώσεις που
βασιζόμαστε σε αυτήν).

Διόρθωσης και ενημέρωσης
των στοιχείων σας.

Διαγραφής των στοιχείων σας
(αν δεν έχουμε νόμιμο λόγο
να συνεχίσουμε να τα
χρησιμοποιούμε).

Μεταφοράς των στοιχείων
σας σε μηχανικώς
αναγνώσιμη μορφή σε εσάς ή
άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας.

Εναντίωσης στη χρήση των
στοιχείων σας που
υποβάλλονται σε
επεξεργασία με βάση έννομα
συμφέροντα (εκτός εάν
έχουμε επιτακτικούς νόμιμους
λόγους) ή για άμεση εμπορική
προώθηση.

Μη υποβολής των στοιχείων
σας σε αυτοματοποιημένη
λήψη αποφάσεων που σας
επηρεάζει σημαντικά.

Με ποιον τρόπο μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική, τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας γενικά ή σε σχέση με
τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την KOSMOCAR Α.Ε. - SKODA
GREECE και τη ŠKODA AUTO χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:
KOSMOCAR Α.Ε. - SKODA GREECE

Μέσω email:

Μέσω τηλεφώνου:

Μέσω ταχυδρομείου:

dpo@kosmocar.gr

0030 210 9981273

<Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 566-568, 16452
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ>

Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η KOSMOCAR Α.Ε. - SKODA GREECE ενδέχεται να επιβάλει εύλογο τέλος
λαμβάνοντας υπόψη τα διαχειριστικά έξοδα για την επεξεργασία αιτημάτων τα οποία είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά.

ŠKODA AUTO

Μέσω διαδικτύου:

Μέσω e-mail:

Μέσω ταχυδρομείου:

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/

DPoffice@skoda-auto.cz

ŠKODA AUTO a.s.
Γραφείο προστασίας δεδομένων
tř. Václava Klementa 869
Mladá Boleslav II
CZ 293 01 Mladá Boleslav
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Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η ŠKODA AUTO ενδέχεται να επιβάλει εύλογο τέλος λαμβάνοντας υπόψη
τα διαχειριστικά έξοδα για την επεξεργασία αιτημάτων τα οποία είναι προφανώς αβάσιμα ή υπερβολικά.

Επικοινωνία με την ομάδα προστασίας δεδομένων μας
Για ερωτήματα σχετικά με την παρούσα πολιτική ή την προστασία των
προσωπικών δεδομένων σας γενικότερα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με
τον Διευθυντή Προστασίας Δεδομένων της KOSMOCAR Α.Ε. - SKODA
GREECE ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ŠKODA
AUTO.

https://www.skoda.gr/other/privacy-policy
dpo@kosmocar.gr

http://www.skoda-auto.com/data-privacy/
dpo@skoda-auto.cz

Υποβολή καταγγελίας
Εάν διαφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο η KOSMOCAR Α.Ε. - SKODA
GREECE ή η ŠKODA AUTO επεξεργάζεται ή χειρίζεται τα προσωπικά
δεδομένα σας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην KOSMOCAR Α.Ε.
- SKODA GREECE, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της
ŠKODA AUTO ή σε μια εποπτική αρχή.

ΕΛΛΑΔΑ
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
+30-210 6475600
https://www.dpa.gr

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Γραφείο για την Προστασία προσωπικών
δεδομένων
Pplk. Sochora 27
CZ 170 00 Prague 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/en
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