Οροι χρήσης-Ενηµέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων.
H οµόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία “Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ”,
µε διακριτικό τίτλο “interflex”, έχει έδρα τον Αλιµο Αττικής, οδός Σόλωνος αρ. 40 και ως
κύρια δραστηριότητα: α)την εισαγωγή από χώρες της ΕΕ ή και τρίτες χώρες υδραυλικών
ειδών και ειδών υγιεινής γενικά και η εµπορία αυτών χονδρικώς, τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό, β)την προµήθεια από την εσωτερική αγορά υδραυλικών ειδών και
ειδών υγιεινής και η εµπορία αυτών χονδρικώς, γ)την ανάληψη αντιπροσωπειών ξένων ή
ελληνικών οίκων και η εµπορία και προώθηση πωλήσεων αγαθών τρίτων στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, δ)την κατασκευή για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων
υδραυλικών ειδών ή εξαρτηµάτων αυτών καθώς και ειδών υγιεινής ή εξαρτηµάτων αυτών
και ε)τη λιανική εµπορία όλων των παραπάνω µετά την τήρηση των προβλεποµένων από
το Νόµο διαδικασιών. Νόµιµος εκπρόσωπος -διαχειριστής-Διευθυντής και Ταµίας της
εταιρείας είναι ο Δηµήτριος Παπαδηµητρίου του Βασιλείου αρ. τηλεφώνου 210.9848400,
email: info@interflex.gr. Η εταιρεία   δηµιούργησε τo δικτυακό τόπο interflex.gr, όπου
βρίσκεται και το ηλεκτρονικό κατάστηµα έκθεσης και πώλησης των προϊόντων της και
προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο
επισκέπτης/χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά
και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του interflex.gr µόνο εφόσον
τους αποδέχεται πλήρως.
Εισαγωγή
Η “Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του
δικτυακού τόπου interflex.gr µια πλούσια συλλογή σελίδων µε χιλιάδες προϊόντα,
εµπορικά σήµατα οίκων του εξωτερικού, επιλογών ή και πηγών συµπεριλαµβανοµένων
και εργαλείων επικοινωνίας. Στις σελίδες του interflex.gr συµπεριλαµβάνονται
διαφηµιστικές προβολές των προϊόντων που εµπορεύεται, των εταιρειών που
αντιπροσωπεύει, ή και τρίτων εταιρειών. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε
νέες υπηρεσίες συµπεριληφθούν στο interflex.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους
χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών
του interflex.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται
«όπως είναι» και το interflex.gr αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής µε την

περιορισµένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναµία
ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδοµένων (data).
Όροι Χρήσης του Εταιρικού Ιστότοπου
Η χρήση του δικτυακού µας τόπου δηλώνει αποδοχή των παρόντων όρων.
Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται περιοδικά. Συνεπώς, ελέγχετέ τους κατά διαστήµατα
καθώς η συνεχιζόµενη χρήση του δικτυακού µας τόπου δηλώνει την αποδοχή των όρων
που τυχόν έχουν αλλάξει. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, µη διστάσετε να µας
απευθύνετε τις ερωτήσεις σας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, στη διεύθυνση:
info@interflex.gr
Πνευµατικά Δικαιώµατα, Εµπορικά Σήµατα, Περιγραφή & Φωτογραφίες
Προϊόντων
Εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, όλο το υλικό που περιέχεται στον δικτυακό
µας τόπο προστατεύεται βάσει πνευµατικών δικαιωµάτων και της νοµοθεσίας
διακριτικών γνωρισµάτων, εµπορικών επωνυµιών, εµπορικών σηµάτων ή και βάσει
άλλων δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην εταιρεία “Δ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” ή σε τρίτους που της έχουν παραχωρήσει την άδεια
χρήσης του υλικού που τους ανήκει, στη βάση συµφωνιών εκπροσώπησής τους στην
Ελληνική αγορά.
Διαφήµιση
Το interflex.gr δεν έχει καµία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/µέλους µε
τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που ενδέχεται να διαφηµίζονται, ή να εµφανίζεται ο
σύνδεσµος (link) του ιστότοπού τους, στο interflex.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν
εµπορική συναλλαγή που µπορεί να προκύψει από τη µεταξύ τους σχέση.
«Δεσµοί» (links) προς Τρίτους Δικτυακούς Τόπους (sites)
Το interflex.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιµότητα, το περιεχόµενο, την πολιτική
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών
άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέµπει µέσω "δεσµών", hyperlinks ή
διαφηµιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιασθεί κατά την
επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web
sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των
υπηρεσιών τους. Το interflex.gr σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι

ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόµενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων
στα οποία παραπέµπει ή ότι συνδέεται µε αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Δεδοµένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου το interflex.gr δεν εγγυάται
οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) µέσω των οποίων αυτά
τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/µελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήµια
συστατικά. Το κόστος των ενδεχόµενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαµβάνει
ο επισκέπτης/χρήστης και σε καµία περίπτωση το interflex.gr.
Λογαριασµός Μέλους
Το interflex.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες µελών, κατόπιν αποδοχής των
όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των
στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης/χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που
έχει ορίσει το interflex.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού
(password) πρόσβασης και του ονόµατος χρήσης (user name). Τα µέλη παραµένουν
αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό
κωδικό πρόσβασης, το όνοµα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασµό τους (user account).
Τα µέλη συµφωνούν να ειδοποιούν άµεσα το interflex.gr για οποιαδήποτε µη
εξουσιοδοτηµένη χρήση του λογαριασµού τους και οποιαδήποτε γενόµενη ή και πιθανή
παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα µέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική
χρήση του λογαριασµού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασµό τους στο
τέλος κάθε χρήσης (Logout).
Προσωπικά Δεδοµένα & Ασφάλεια
Θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι για την “Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ” έχει πρωταρχική σηµασία η προστασία των προσωπικών δεδοµένων των
φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε την εταιρία. Για
το λόγο αυτό λαµβάνουµε τα κατάλληλα µέτρα για να προστατέψουµε τα προσωπικά
δεδοµένα που επεξεργαζόµαστε και να διασφαλίζουµε ότι η συλλογή και επεξεργασία
τους πραγµατοποιείται πάντοτε σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που τίθενται από το
νοµικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που
επεξεργάζονται προσωπικά δεδοµένα για λογαριασµό της εταιρίας. Η εταιρεία
ενηµερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων τα οποία αφορούν φυσικά

πρόσωπα για τα οποία προκύπτει ταυτοποίηση στοιχείων (όπως ενδεικτικά, τους
πελάτες της εταιρίας, τους προµηθευτές, ως και απλών χρηστών της ιστοσελίδας),
σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών
(Γενικός

Κανονισµός

για

την

Προστασία

Δεδοµένων»)

όπως

ισχύει.

O

επισκέπτης/χρήστης που επιθυµεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του interflex.gr
συµφωνεί να: α)παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά
µε τα στοιχεία που του ζητούνται από το interflex.gr στις σχετικές αιτήσεις για
πρόσβαση στα περιεχόµενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιµελώς ενηµερώνει
τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα,
ενηµερωµένα και πλήρη. Κατά την επίσκεψη και πλοήγησή σας στο ηλεκτρονικό µας
κατάστηµα δεν συλλέγουµε δεδοµένα σας, παρά µόνο όσα συλλέγονται από τα
cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσής σας να χρησιµοποιηθούν, τα οποία
αναφέρονται αναλυτικά στην πολιτική cookies. Β)Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης
στις υπηρεσίες µας δηµιουργείται µία καρτέλλα υποψηφίου πελάτη που σας ζητά να
εισάγετε και αποθηκεύει: 1)για τους ιδιώτες στο στάδιο της δηµιουργίας
λογαριασµού χρήστη υποχρεωτικά το όνοµα και επώνυµο χρήστη, τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τον κωδικό πρόσβασης. Στο λογαριασµό που
δηµιουργείτε µπορείτε να συµπληρώσετε την καρτέλλα “Διευθύνσεις αποστολής”,
“Διευθύνσεις χρέωσης”, στις οποίες υποχρεωτικά είναι τα στοιχεία “Ονοµα,
Επώνυµο,

Τηλέφωνο,

Διεύθυνση

(συµπεριλαµβανοµένης

πόλης,

περιοχής,

ταχυδροµικού κώδικα, χώρας) και δυνητικά ο αριθµός κινητού τηλεφώνου. (Σε
περίπτωση που επιθυµείτε την έκδοση τιµολογίου απαιτείται επιπρόσθετα η
επωνυµία της επιχείρησης, επάγγελµα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.), 2)για ατοµικές επιχειρήσειςφυσικά πρόσωπα στο στάδιο της δηµιουργίας λογαριασµού χρήστη υποχρεωτικά
πρέπει να συµπληρώσετε επωνυµία, δραστηριότητα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο, πλήρη
διεύθυνση (ΤΚ, περιοχή, πόλη, νοµός) και δυνητικά fax αλλά και τα στοιχεία του
αιτούντος (όνοµα, επώνυµο, τηλέφωνο, κινητό, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο καθώς και
κωδικό πρόσβασης, 3)Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σε περίπτωση που
έχετε δηµιουργήσει ένα λογαριασµό χρήστη θα χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα που

έχετε καταχωρήσει κατά την εγγραφή σας. Αν δεν επιθυµείτε να δηµιουργήσετε
λογαριασµό χρήστη κάθε φορά που θέλετε να προβείτε σε νέα παραγγελία θα
καταχωρείτε εκ νέου τα δεδοµένα που αναφέρονται ως άνω για τη δηµιουργία και
συµπλήρωση λογαριασµού. Επιπρόσθετα για την ολοκλήρωση της πληρωµής
ενδέχεται να απαιτηθούν στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας.
Συλλέγουµε δεδοµένα προτιµήσεων και περιήγησης, δηλαδή καταγράφουµε τα
προϊόντα του ηλεκτρονικού µας καταστήµατος που τοποθετείτε στο καλάθι ή στα
αγαπηµένα σας ή έχετε αγοράσει στο παρελθόν. Επίσης αν έχετε συναινέσει να σας
στέλνουµε ενηµερωτικό υλικό (newsletter) καταχωρούµε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου..Για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την επεξεργασία προσωπικών
δεδοµένων

επικοινωνήστε

απευθείας

µε

τον

Υπεύθυνο

Προστασίας

Δεδοµένων ..............................., email: info@interflex.gr Τα προσωπικά δεδοµένα
που µας παρέχετε τα επεξεργαζόµαστε µόνο όταν έχουµε νόµιµο λόγο να το κάνουµε.
Ποιοι είναι οι νόµιµοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων; Νόµιµοι
λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων συνιστούν: 2 (α) η διαχείριση
της πώλησης των προϊόντων µας π.χ. η επικοινωνία και ενηµέρωσή σας σχετικά µε
τη διαθεσιµότητα προϊόντων και την εξέλιξη παραγγελίας, η εκτέλεση της
παραγγελίας σας, η αποστολή των προϊόντων στη διεύθυνσή σας, η διαχείριση των
οφειλών σας προς την εταιρεία, την πραγµατοποίηση επιστροφών, η παροχή
εγγυήσεων µε σκοπό την εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων, (β) η
διαφύλαξη και προστασία των εννόµων συµφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και
των δικών µας. (γ) η συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία π.χ. έκδοσης τιµολογίου, η επεξεργασία δεδοµένων
για την υποστήριξη και ικανοποίηση νοµικών αξιώσεων κλπ. (δ) η έρευνα
ικανοποίησης

των

πελατών,

προώθηση

προϊόντων,

περιοδική

αποστολή

ενηµερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες, ε) η συγκατάθεση που -τυχόνπαρέχετε υπό τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις που θέτει το νοµικό πλαίσιο.
Χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα σας: για την ορθή τήρηση των συµβατικών
µας δεσµεύσεων και την διατήρηση της µεταξύ µας επικοινωνίας, όπως για
παράδειγµα, µέσω της φόρµας επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα µας για να
απαντήσουµε σε ερωτήµατα ή σχόλια σας, µε σκοπό τη βελτίωση της σχέσης µας

µαζί σας, για τη συµµόρφωση µε τις νοµικές υποχρεώσεις, για τη διαφύλαξη των
εννόµων συµφερόντων µας και την προστασία προσώπων και αγαθών. Αποδέκτες
των δεδοµένων µπορούν να είναι Δηµόσιες αρχές στον βαθµό που αυτό είναι
απαραίτητο κατά τη διενέργεια ελέγχου (π.χ. εφαρµογή της φορολογικής,
ασφαλιστικής, εργατικής, ή άλλης γενικότερης ή και ειδικότερης νοµοθεσίας) και σε
όλες τις περιπτώσεις, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες,
συνεργάτες της εταιρίας µας (εργαζόµενοι κλπ.). Το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης
των δεδοµένων αποφασίζεται µε βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα
µε την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις
του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδοµένα θα αποθηκεύονται για
όσο χρονικό διάστηµα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία
εκτελείται µε βάση σύµβαση, τα προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται για όσο
χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύµβασης και για τη
θεµελίωση, άσκηση, ή και υποστήριξη νοµικών αξιώσεων µε βάση τη σύµβαση.
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδοµένα του οποίου είναι αντικείµενο επεξεργασίας από
την εταιρεία απολαµβάνει τα ακόλουθα δικαιώµατα: Δικαίωµα πρόσβασης: Έχετε
δικαίωµα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νοµιµότητα της επεξεργασίας.
Έτσι λοιπόν, µπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδοµένα που σας αφορούν και να
λάβετε συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία τους. Δικαίωµα
διόρθωσης: Έχετε δικαίωµα να µελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή
να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα ερχόµενοι σε επαφή µε τον Υπεύθυνο
Προστασίας Δεδοµένων στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Δικαίωµα διαγραφής:
Έχετε δικαίωµα να υποβάλετε αίτηµα διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων
υπό τους περιορισµούς που προβλέπονται στο Νόµο. Δικαίωµα περιορισµού της
επεξεργασίας: Έχετε δικαίωµα να ζητήσετε περιορισµό της επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδοµένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αµφισβητείτε την
ακρίβεια των προσωπικών δεδοµένων και µέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν
αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδοµένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον
περιορισµό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδοµένα δεν χρειάζονται για τους
σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεµελίωση, άσκηση,
υποστήριξη νοµικών αξιώσεων και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και

µέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που µας αφορούν και
υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Δικαίωµα
εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωµα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγµή
στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων και η εταιρεία θα σταµατήσει την
επεξεργασία των δεδοµένων σας αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόµιµοι
λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώµατος αυτού. Δικαίωµα στη φορητότητα:
Έχετε δικαίωµα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδοµένα σε µορφή που
θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιµοποιήσετε και να τα
επεξεργαστείτε µε τις κοινώς διαδεδοµένες µεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε
δικαίωµα να µας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουµε τα
δεδοµένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωµά σας αυτό
υπάρχει για τα δεδοµένα που µας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους
διενεργείται µε αυτοµατοποιηµένα µέσα µε βάση της συγκατάθεσή σας ή σε
εκτέλεση σχετικής σύµβασης. Δικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Όπου η
επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωµα να την ανακαλέσετε
ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα
παραπάνω δικαιώµατά σας µπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας
Δεδοµένων. Η εταιρεία εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα µε
στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και την αποτροπή
τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και µη εξουσιοδοτηµένης ή και παράνοµης
πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση
του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων, η εταιρεία λαµβάνει υπόψη της τις
τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρµογής, τη φύση, το
πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός µεν πόσο µεγάλη είναι
η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή
καταστροφής και µη εξουσιοδοτηµένης ή και παράνοµης πρόσβασης σε προσωπικά
δεδοµένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα
είναι οι συνέπειες για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.
Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου Οι πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική

απορρήτου της εταιρείας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της
επεξεργασίας δεδοµένων στον ιστότοπό µας. Σε περίπτωση αλλαγών στην
επεξεργασία δεδοµένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδοµένων θα
ενηµερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό µας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη
έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδοµένων, έτσι ώστε να
ενηµερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας από τον ιστότοπό µας. Εχετε δικαίωµα
να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων (Κηφισίας 1-3 Αθήνα,
τηλ. 2106475600, email:contact@dpa) αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των
προσωπικών δεδοµένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο
δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Εφαρµοστέο Δίκαιο και Ισχύουσα Νοµοθεσία
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του interflex.gr, καθώς και οποιαδήποτε
τροποποίηση τους, διέπονται και συµπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και τυχόν διαφορές που
σχετίζονται µε τους συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις ανήκουν αποκλειστικά στη
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων
καταστεί αντίθετη προς το νόµο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν,
χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη
συνολική συµφωνία µεταξύ του interflex.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και
υπηρεσιών του και δε δεσµεύει παρά µόνο αυτούς. Καµία τροποποίηση των όρων αυτών
δε θα λαµβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τµήµα της συµφωνίας αυτής, εάν δεν έχει
διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωµατωθεί σε αυτή.

