
Δήλωση Εμπιστευτικότητας Energizer 

Τελευταία αναθεώρηση:  14 Μαρτίου 2019 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ 

Καλώς ήρθατε στους δικτυακούς μας τόπους.  Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η 
εμπιστοσύνη σας είναι σημαντικές για εμάς.  Με την παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας 
διευκρινίζεται ο τρόπος χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από τους δικτυακούς μας 
τόπους, τις εφαρμογές μας, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων, των 
προϊόντων, του λογισμικού, των προωθητικών ενεργειών ή των υπηρεσιών μας (όλα τα 
παραπάνω, τα αποκαλούμε «Υπηρεσίες»).  Ισχύει εκτός εάν παρασχεθεί χωριστή ή 
συμπληρωματική δήλωση εμπιστευτικότητας.   

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ; 
Η Energizer συγκεντρώνει περιορισμένο αριθμό πληροφοριών απευθείας από εσάς για 
ορισμένες υπηρεσίες, για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε προωθητικές 
ενέργειες.  Το είδος των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε εξαρτάται από τον τρόπο με τον 
οποίο αλληλεπιδράτε μαζί μας.  Για περισσότερες πληροφορίες, επεκτείνετε τις ακόλουθες 
ενότητες. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΣΤΗΝ ENERGIZER 

Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε σε μια από τις προωθητικές μας ενέργειες, ενδέχεται να 
συγκεντρώσουμε τα ακόλουθα στοιχεία: 

 ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή 
άλλα παρόμοια δεδομένα 

Εάν επιλέξετε να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες από τον δικτυακό μας τόπο, μπορεί να σας 
ζητήσουμε πληροφορίες πληρωμής που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 αριθμό κάρτας πληρωμής, κωδικό ασφαλείας, ημερομηνία λήξης και παρόμοιες πληροφορίες. 

Εάν επιλέξετε να μας υποβάλετε ερώτημα ή να αναφέρετε κάποιο ζήτημα μέσω του 
συνδέσμου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε πληροφορίες 
προσωπικού χαρακτήρα όπως οι ακόλουθες: 

 ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου 
και παρόμοιες πληροφορίες. 

Εάν επιλέξετε να γίνετε προμηθευτής μας, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα ακόλουθα 
στοιχεία: 



 στοιχεία επικοινωνίας, τοποθεσία και προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία σας και 
πληροφορίες σχετικά με την τιμολόγηση, τις προμήθειες και άλλες επιχειρηματικές πρακτικές, εφόσον 
υποβάλετε αίτηση για να μετατραπείτε σε εγκεκριμένο προμηθευτή 

Εάν επιλέξετε να υποβάλετε αίτηση εργασίας σε εμάς, ενδέχεται να σας ζητήσουμε τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

 Ακαδημαϊκό ιστορικό και πτυχία 

 Ισχύουσες άδειες ή πιστοποιήσεις 

 Ιστορικό απασχόλησης 

 Ταυτότητα 

 Συστάσεις 

 Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να επιλέξετε να μας παράσχετε  

Εάν κληθείτε σε συνέντευξη ή επιλεγείτε να εργασθείτε σε εμάς, θα συγκεντρώσουμε και 
άλλες σχετικές πληροφορίες από εσάς, πέραν των πληροφοριών που θα μας παράσχετε κατά 
τη διαδικασία πρόσληψης, οι οποίες θα ενταχθούν στο αρχείο προσωπικού σας.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ 
ΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Συγκεντρώνουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον 
δικτυακό μας τόπο και με άλλες Υπηρεσίες μέσω της χρήσης cookies, pixel tag και παρόμοιων 
τεχνολογιών.  Σε αυτές περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες χρήσης, ιστορικό αναζητήσεων 
και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πλοήγησής σας στις Υπηρεσίες μας.  Ενδέχεται επίσης 
να συγκεντρώσουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένης της 
διεύθυνσης IP, της τοποθεσίας, του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, του αναγνωριστικού 

συσκευής και του λειτουργικού συστήματός σας.   

Επίσης, μπορεί να συγκεντρώσουμε πληροφορίες δημογραφικού ενδιαφέροντος, όπως η χώρα 
και η προτιμώμενη γλώσσα σας, δεδομένου ότι η πολιτική εμπιστευτικότητάς μας ενδέχεται να 
διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τη χώρα στην οποία διαμένετε.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ   

Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες μέσω συνεργατών, προμηθευτών και άλλων τρίτων που 
αποτελούν συνήθως εταιρείες (αν και κάποιοι εξ αυτών ενδέχεται να είναι επιχειρήσεις 
εκπαιδευτικού ή δημόσιου χαρακτήρα) και ευρίσκονται σε οποιαδήποτε από τις τοποθεσίες 
στις οποίες δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά.  Αυτά τα στοιχεία τα συγκεντρώνουμε 
προκειμένου να βελτιώσουμε τις εμπειρίες σας, π.χ. στους δικτυακούς μας τόπους.  Οι εν λόγω 
τρίτοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Εταιρείες διαφήμισης και εμπορικής προώθησης 

 Πλατφόρμες και συνεργάτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης 



 Συνεργάτες στον τομέα των προωθητικών ενεργειών 

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε για νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι 
εμπίπτουν στα έννομα συμφέροντά μας, καθώς και για σκοπούς συμμόρφωσης.   

Για περισσότερες πληροφορίες, επεκτείνετε τις ακόλουθες ενότητες. 

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ     

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας που μας παρέχονται μέσω του 
δικτυακού τόπου προωθητικών ενεργειών μας για να προσφέρουμε βραβεία ή δώρα στο 
πλαίσιο προωθητικών ενεργειών.  Με το πέρας της προωθητικής ενέργειας, διαγράφουμε τις 
πληροφορίες αυτές από τα συστήματά μας.  Οι προωθητικές ενέργειες ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν πρόσθετες δηλώσεις μέσω των οποίων συγκεντρώνονται περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα σας και με τις οποίες 
μπορεί να σας ζητηθεί να συναινέσετε.   

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχονται μέσω του συνδέσμου 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το προϊόν ή την 
επιστροφή χρημάτων για την οποία επικοινωνήσατε μαζί μας.   

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ     

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχονται για την παρακολούθηση 
και πρόληψη του εγκλήματος ή των περιστατικών απάτης, την προστασία των έννομων 
δικαιωμάτων μας και τη συμμόρφωση με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις.   

 

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ   

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies για να κάνουμε τη λειτουργία των δικτυακών μας 
τόπων αποδοτικότερη και να παρέχουμε αναλυτικές πληροφορίες.  Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη ΄Δήλωση για τα Cookies της Energizer. 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΣ (Αποκλειστικά για επισκέπτες 
ΕΟΧ)   



Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η νομική μας βάση για τη συγκέντρωση και 
χρήση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που περιγράφεται ανωτέρω εξαρτάται από το 
είδος των πληροφοριών που συγκεντρώνουμε και το πλαίσιο εντός του οποίου τις 
συγκεντρώνουμε. 

Ωστόσο, θα συγκεντρώνουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα από εσάς μόνον εφόσον 
έχουμε τη συγκατάθεσή σας, χρειαζόμαστε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα για να 
συνάψουμε σύναψη μαζί σας, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή όταν η 
επεξεργασία εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντά μας (όπως η επεξεργασία για διοικητικούς 
σκοπούς, για την πρόληψη περιστατικών απάτης ή εγκληματικών ενεργειών και για την 
ενίσχυση της ασφάλειας των πληροφοριών), χωρίς να θίγονται τα συμφέροντά σας αναφορικά 
με την προστασία των δεδομένων σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας. 

Εάν σας ζητήσουμε να μας παρέχετε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να 
συμμορφωθούμε με μια νομική απαίτηση ή να συνάψουμε σύμβαση μαζί σας, αυτό θα το 
καταστήσουμε σαφές κατά τον χρόνο συγκέντρωσης των πληροφοριών.  Επίσης, θα σας 
ενημερώσουμε εάν το αίτημα παροχής αυτών των πληροφοριών είναι υποχρεωτικό και θα 
διευκρινίσουμε τις συνέπειες που μπορεί να συνεπάγεται για εσάς τυχόν άρνηση 
παραχώρησης των πληροφοριών.   

Ομοίως, εάν συγκεντρώσουμε και χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα 
για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας (ή των συμφερόντων τρίτων), θα λάβουμε 
εύλογα μέτρα ώστε να σας ενημερώσουμε σαφώς και να περιγράψουμε αυτά τα έννομα 
συμφέροντα.   

Η Energizer Holdings αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για όλες τις 
πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται στον ΕΟΧ, εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου συμπληρωματική πολιτική υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.   

Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση 
οποιασδήποτε επιμέρους διαδικασίας επεξεργασίας ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση 
PRIVACY@ENERGIZER.COM. 

 

ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνεργαζόμαστε με συνδεδεμένες εταιρείες για να παρέχουμε Υπηρεσίες.  Συνεργαζόμαστε 
επίσης με εξουσιοδοτημένους προμηθευτές και επιχειρηματικούς συνεργάτες («Συνεργάτες»).  
Σε περίπτωση που μοιραστούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας με τους 
Συνεργάτες μας, λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα, συνήθως συμβατικού χαρακτήρα, 
προκειμένου να περιορίσουμε τη χρήση των πληροφοριών σας για αποκλειστικά νόμιμους και 



εξουσιοδοτημένους σκοπούς που συνάδουν με τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας, καθώς και 
κατάλληλα μέτρα σχετικά με το απόρρητο και την ασφάλεια.   

Η Energizer δεν μοιράζεται και δεν προβαίνει σε πώληση πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα που μας παρέχετε μέσω των δικτυακών μας τόπων για χωριστή χρήση από τρίτο.  
Κατά καιρούς, ενδέχεται να παρέχουμε συγκεντρωτικές (στατιστικές) πληροφορίες σχετικά με 
τους πελάτες, τις πωλήσεις μας, τα πρότυπα διαδικτυακής κυκλοφορίας και συναφείς 
πληροφορίες σε αξιόπιστους τρίτους προκειμένου να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις 
Υπηρεσίες μας.  Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που να 
οδηγούν σε ταυτοποίηση. 

Μοιραζόμαστε πληροφορίες με τρίτους όταν αυτό απαιτείται βάσει της νομοθεσίας ή 
προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές διαδικασίες, να προστατεύσουμε τους 
πελάτες μας, να προστατεύσουμε ζωές, να διατηρήσουμε την ασφάλεια των υπηρεσιών μας 
και να προστατεύσουμε τα έννομα δικαιώματά μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επεκτείνετε τις ακόλουθες ενότητες 

 

ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ     

Ενδέχεται να μοιραστούμε κάποιες από τις πληροφορίες που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, με τις συνδεδεμένες και τις θυγατρικές μας εταιρείες ανά τον 
κόσμο. Αυτές οι εταιρείες μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες από τη δική σας και ενδέχεται 
να τηρούν διαφορετικά, πιθανώς χαμηλότερα, πρότυπα εμπιστευτικότητας από εκείνα που τηρούνται 
στην χώρα σας. 

 

ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ    

Ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτους παρόχους 
υπηρεσιών.  Αυτοί δεν επιτρέπεται να μοιραστούν ή να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες 
προσωπικού χαρακτήρα σας για οποιονδήποτε σκοπό πλην της παροχής υπηρεσιών σε εμάς.  
Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση 
Εμπιστευτικότητας, με τις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων αποδεκτών: 

 Εκείνους που μας βοηθούν στη διεκπεραίωση των παραγγελιών ή τη διαχείριση ερωτημάτων σχετικά με 
τα προϊόντα ή άλλα ζητήματα 

 Εκείνους που μας βοηθούν στον τομέα αναζήτησης προσωπικού και προσλήψεων 

 Εκείνους που μας βοηθούν με τη διαχείριση των δικτυακών τόπων, τις προσφορές και τις προωθητικές 
μας ενέργειες  

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ   



Ενδέχεται να δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
προβλεπόμενης ή πραγματικής εταιρικής συναλλαγής, όπως αναδιοργάνωση, συγχώνευση, 
πώληση, κοινοπραξία, ανάθεση, μεταφορά ή άλλη μετακίνηση μέρους ή του συνόλου των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των στοιχείων ενεργητικού ή του αποθεματικού μας (μεταξύ 
άλλων και σε σχέση με τυχόν χρεωκοπία ή παρόμοιες διαδικασίες). 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ    

Η Energizer αποτελεί διεθνή οργανισμό και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας 
μπορεί να αποθηκεύονται ή να υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της χώρας σας, μεταξύ 
άλλων και σε χώρες που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των πληροφοριών 

προσωπικού χαρακτήρα με αυτό της χώρας σας.  Λαμβάνουμε μέτρα για να 
διασφαλίσουμε ότι σε περίπτωση διεθνούς διαβίβασης των πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα σας, αυτές υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 44 έως 50 του 
γενικού κανονισμού προστασίας των δεδομένων της ΕΕ ή ΓΚΠΔ).   

Συνήθως τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν συμβατικές διασφαλίσεις, όπως ότι κάθε μέρος 
στο οποίο διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποχρεούται να τηρεί τα 
δεδομένα σας ασφαλή και προστατευμένα και να μην τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους 
από αυτούς που ορίζονται από την Energizer.   

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές μας για τη διαβίβαση 
δεδομένων ή να λάβετε αντίγραφο τυχόν σχετικών μέτρων διασφάλισης ή να 
ενημερωθείτε για τις χώρες στις οποίες επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση PRIVACY@ENERGIZER.COM. 

 

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Η Energizer σέβεται τα δικαιώματά σας αναφορικά με τη χρήση και τον διαμοιρασμό των 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας.  Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση ή 
διορθώσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.  Εάν βρίσκεστε στην ΕΕ, 
ενδέχεται να διαθέτετε πρόσθετα δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ.   

Για περισσότερες πληροφορίες, επεκτείνετε τις ακόλουθες ενότητες. 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΣΑΣ 
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Εάν επιθυμείτε να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες προσωπικού 
χαρακτήρα σας ή να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτές ή τη διαγραφή τους, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση PRIVACY@ENERGIZER.COM 

Λάβετε υπόψη ότι είμαστε υποχρεωμένοι να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας προτού 
παράσχουμε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα.  Εάν ζητήσετε αλλαγή ή διαγραφή των 
πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα σας, λάβετε υπόψη ότι μπορεί και πάλι να 
διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για λόγους τήρησης αρχείου και/ή για την 
ολοκλήρωση τυχόν συναλλαγών που ξεκινήσατε πριν από την αίτηση αλλαγής ή 
διαγραφής.  Ορισμένες από τις πληροφορίες σας μπορεί επίσης να παραμείνουν στα 
συστήματά μας και σε άλλα αρχεία, εάν αυτό απαιτείται για λόγους συμμόρφωσης με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία.   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ    

Ενδέχεται να διαθέτετε πρόσθετα δικαιώματα στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ της ΕΕ και της 
νομοθεσίας ορισμένων άλλων χωρών.  Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ μπορείτε 
να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τα ακόλουθα: 

 Τον σκοπό της επεξεργασίας 

 Τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

 Ποιος άλλος πλην της Energizer μπορεί να έχει λάβει τα δεδομένα από εμάς 

 Ποια ήταν η πηγή των πληροφοριών εάν δεν παρασχέθηκαν απευθείας από εσάς 

 Για πόσον χρόνο θα αποθηκευτούν 

Σε πολλές χώρες έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας της 
εμπιστευτικότητας των δεδομένων εάν ανησυχείτε σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε 
τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας.   

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Στη συνέχεια, θα βρείτε πρόσθετες σημαντικές πληροφορίες, όπως τον τρόπο με τον οποίο 
κοινοποιούμε τις αλλαγές στην παρούσα δήλωση, τις πρακτικές μας περί διατήρησης των 
δεδομένων, τον χειρισμό πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων και την ασφάλεια 
των πληροφοριών. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επεκτείνετε τις ακόλουθες ενότητες. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ    
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Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς.  Όταν προβαίνουμε σε 
επεξεργασία των δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε εύλογα και κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τις πληροφορίες προσωπικού 
χαρακτήρα σας από κινδύνους, όπως προσωρινή ή μόνιμη απώλεια, καταστροφή ή μη 
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση, τροποποίηση, χρήση ή δημοσίευση.   

Ζητούμε από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας να εφαρμόζουν παρόμοια μέτρα 
προστασίας όταν έχουν πρόσβαση ή όταν χρησιμοποιούν πληροφορίες προσωπικού 
χαρακτήρα που μοιραζόμαστε μαζί τους.  Ασφαλώς, καμία τεχνολογία, καμία διαβίβαση 
δεδομένων και κανένα σύστημα δεν είναι 100% ασφαλή.  Εάν θεωρείτε ότι η αλληλεπίδρασή 
σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, ενημερώστε μας άμεσα στη διεύθυνση 
PRIVACY@ENERGIZER.COM. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ    

Συμμορφωνόμαστε με τον νόμο για την προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων των 
παιδιών στο διαδίκτυο (Children’s Online Privacy Protection Act) των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής και με αντίστοιχους νόμους ανά τον κόσμο, εφόσον αυτοί σχετίζονται με τις 
Υπηρεσίες της Energizer.  Δεν συγκεντρώνουμε εν γνώση μας πληροφορίες προσωπικού 
χαρακτήρα από ανηλίκους χωρίς την πρότερη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.  Σε περίπτωση 
που θεωρείτε ότι ενδέχεται να έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα 
από ανήλικο χωρίς να έχουμε λάβει την απαιτούμενη συγκατάθεση, ενημερώστε μας στη 
διεύθυνση PRIVACY@ENERGIZER.COM 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ     

Διατηρούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα σας για την αναγκαία χρονική περίοδο 
προκειμένου:  να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που μας έχετε ζητήσει, για τη συμμόρφωσή 
μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας (π.χ. με τις υποχρεώσεις για την υποχρεωτική τήρηση 
αρχείων ή δεδομένων), όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο εντύπου συγκατάθεσης, για την 
επίλυση διαφορών και τη συμμόρφωση με άλλο τρόπο με τους σκοπούς, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας. 

Οι περίοδοι διατήρησης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το είδος της 
πληροφορίας και τον τρόπο χρήσης της.  Οι περίοδοι διατήρησής μας βασίζονται σε κριτήρια 
που περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο περιόδους διατήρησης, εκκρεμείς ή 
δυνητικές δίκες, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα κυριότητας μας, 
συμβατικές υποχρεώσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες και για λόγους τήρησης 
ιστορικού. 
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ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   

Η παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας δεν εξετάζει και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις 
πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων ή άλλων οργανισμών που δεν ενεργούν εξ ονόματός μας, 
συμπεριλαμβανομένων πολιτικών και πρακτικών που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα και 
την ασφάλεια, τη συγκέντρωση δεδομένων, την επεξεργασία, τη χρήση, την αποθήκευση και 
τη δημοσίευση.  Αυτό περιλαμβάνει: 

 Κάθε τρίτο που διαχειρίζεται οποιονδήποτε δικτυακό τόπο ή υπηρεσία με την οποία συνδέεται ο παρών 
δικτυακός τόπος 

 Κάθε προγραμματιστή εφαρμογής, πάροχο εφαρμογής, πάροχο πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, 
πάροχο λειτουργικού συστήματος, πάροχο ασύρματης υπηρεσίας ή κατασκευαστή συσκευής – 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιείτε σε αυτούς τους 
οργανισμούς μέσω των Υπηρεσιών, των εφαρμογών ή των σελίδων μέσων κοινωνικής δικτύωσης της 
Energizer. 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ    

Ενδέχεται να τροποποιούμε περιοδικά την παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας ώστε να 
αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις πρακτικές και τις Υπηρεσίες μας και να συνάδει με τις νομικές 
απαιτήσεις.  Η ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης στην αρχή της Δήλωσης ορίζει πότε αυτή 
αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά και η ημερομηνία αυτή ανανεώνεται κάθε φορά που 
υπάρχει αναθεώρηση.   

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Εμπιστευτικότητας τίθενται σε ισχύ μόλις τη 
δημοσιεύσουμε στον δικτυακό μας τόπο.  Σας ενθαρρύνουμε να τον ελέγχετε τακτικά για να 
ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν επικαιροποιήσεις της Δήλωσής μας.  

 

 


