Για την RE/MAX Properties Investment, προωθητικές ενέργειες, εκδηλώσεις, νέα &
ανακοινώσεις αναφορικά με την δράση μας, δράσεις της RE/MAX Properties Invesment, η
προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας αποτελεί
θέμα μείζονος σημασίας. Τα δεδομένα σας χειρίζονται με εχεμύθεια και σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Πληροφορία σχετικά με την συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στο κείμενο που ακολουθεί, η RE/MAX Properties Investment σας ενημερώνει σχετικά με
την συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας
(www.remax-propertiesinvestment.gr) καθώς και τις υπηρεσίες που μπορεί να λάβετε μέσα
από αυτή.
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα δεδομένα τα οποία αφορούν ένα
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η
διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η συμπεριφορά του χρήστη (user
behavior).
Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (EU GDPR) υπεύθυνη για την παρούσα ιστοσελίδα είναι η Ζιάβρας Ιωάννης &
ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία βρίσκεται στην διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 206, Χαλάνδρι.
Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθύνετε μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στο remax_hi@otenet.gr ή στην παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση με την
ένδειξη «Υπόψη: Data Protection Officer».
Η παρούσα ιστοσελίδα συλλέγει αυτόματα ένα σύνολο γενικών πληροφοριών, οι οποίες
αποστέλλονται στον server μας και αποθηκεύονται στα αρχεία εγγραφής κάθε φορά που
την επισκέπτεστε. Κατά την επίσκεψή σας στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα, θα συλλέγουμε
αυτομάτως τα ακόλουθα προσωπικά σας δεδομένα:
•

Πληροφορίες αναφορικά με τις σελίδες τις οποίες επισκέπτεστε στην ιστοσελίδα

•

Την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας

•

Την διεύθυνση IP σας

•

Το πρόγραμμα περιήγησή σας

•

Την ιστοσελίδα (URL) που επισκεφθήκατε πριν την συγκεκριμένη ιστοσελίδα και

•

Ορισμένα “cookies” (βλ.κατωτέρω Ενότητα 2.1)

Cookies
Επιπρόσθετα προς τα παραπάνω, η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies τα οποία
αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας κατά την προσπέλαση της ιστοσελίδας. Τα cookies
είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και τον
browser σας, και στέλνουν συγκεκριμένες πληροφορίες προς την ιστοσελίδα μας. Τα
cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα ή να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή
σας. Ο σκοπός τους είναι να κάνουν τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας Internet πιο φιλική
προς τον χρήση και πιο αποτελεσματική συνολικά.

Web Analysis
Χρήση του Google Analytics
(1) Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που
παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα
cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου τοποθετημένα στον υπολογιστή σας, για να
διευκολύνουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που
δημιουργούνται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταφέρονται
συνήθως σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο,
ενεργοποιώντας την ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η Google θα συντομεύσει
πρώτα τη διεύθυνση IP σας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα
συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε ένα server της Google
στις ΗΠΑ και θα μειωθεί εκεί. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το browser σας στα
πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.
(2) Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες
ρυθμίσεις στον browser σας. Ωστόσο, σημειώστε ότι αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να μην
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου. Επίσης,
μπορείτε να εμποδίσετε τη Google να συλλέγει τα δεδομένα που παράγονται από το cookie
και να σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και
να διατηρεί την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, μεταφορτώντας και
εγκαθιστώντας μια προσθήκη προγράμματος περιήγησης που βρίσκονται στο site της
Google.
Χρήση του Google Tag Manager
(1) Ο Διαχειριστής ετικετών Google είναι μια λύση που επιτρέπει στους διαφημιζόμενους
να διαχειρίζονται ετικέτες ιστότοπων μέσω ενός ενιαίου interface. O Διαχειριστής ετικετών
εργαλείων (ο οποίος υλοποιεί τις ετικέτες) είναι ένας τομέας χωρίς cookies και δεν συλλέγει
προσωπικά δεδομένα. Το εργαλείο ενεργοποιεί άλλες ετικέτες, οι οποίες με τη σειρά τους
ενδέχεται να καταγράψουν δεδομένα. Ο Διαχειριστής ετικετών Google δεν έχει πρόσβαση
στα δεδομένα αυτά.
Φόρμα επικοινωνίας (Προσφορά / Ενημέρωση / Παράπονα)
Υπάρχει μια φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εάν ως χρήστης χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη επιλογή,
τα δεδομένα που εισάγονται στη φόρμα θα μας μεταδοθούν και θα αποθηκευτούν. Τα
δεδομένα αυτά είναι:
Σκοπός Επικοινωνίας
Όνομα της εταιρείας (μη υποχρεωτικό πεδίο)
Όνομα υπευθύνου
Υπηρεσία
Τηλέφωνο
Πόλη

E-mail
Σχόλια
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα δεδομένα που παρέχετε θα
αποθηκευτούν από εμάς, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας
Διαγράφουμε τα δεδομένα που προκύπτουν από τη στιγμή που η αποθήκευση δεν κρίνεται
πλέον απαραίτητη ή περιορίζουμε την επεξεργασία της εάν υπάρχουν υποχρεωτικές
υποχρεώσεις διατήρησης.

Newsletter Mailing
Μπορείτε να εγγραφείτε στη δυνατότητα αποστολής δωρεάν ενημερωτικού δελτίο στην
ιστοσελίδα μας. Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο, τα δεδομένα από τη
φόρμα μας διαβιβάζονται σε εμάς. Αυτά τα δεδομένα είναι:
Όνομα & ηλεκτρονική διεύθυνση
Τα δικαιώματά σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με εμάς όσον αφορά τα προσωπικά σας
δεδομένα:

- Το δικαίωμα ενημέρωσης

- Το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής

- Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

- Το δικαίωμα να αντιταχθεί στην επεξεργασία

- Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το 210 6896940 εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά
με τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, την παροχή
πληροφοριών, τη διόρθωση, την παρεμπόδιση ή τη διαγραφή δεδομένων ή την ανάκληση
οποιασδήποτε συναίνεσης ή την αντίρρηση σε συγκεκριμένη χρήση δεδομένων.

