Δικηγορικό γραφείο Θωμά Τζώτζου & Συνεργατών
Δήλωση για την Προστασία δεδομένων:
Το δικηγορικό γραφείο Θωμά Τζώτζου & Συνεργατών, Ολυμπίου Διαμαντή 14, 546
26 Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία των προσωπικών
δεδομένων των πελατών του και των ενδιαφερόμενων και τηρεί τους κανόνες της
νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σε καμία περίπτωση δεν
πωλούνται τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί.
Η παρακάτω δήλωση/ενημέρωση παρέχει μια εικόνα για τον τρόπο που το
δικηγορικό γραφείο Θωμά Τζώτζου & Συνεργατών διασφαλίζει αυτή την προστασία
και ποια είδη δεδομένων καταγράφονται και για ποιον σκοπό. Εκτός αυτού, ο
χρήστης δηλώνει σύμφωνος με την απαραίτητη χρήση των δεδομένων και
ενημερώνεται για τα δικαιώματά του.
1.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι μεμονωμένα στοιχεία για προσωπικές ή
αντικειμενικές σχέσεις ενός ορισμένου ή δυνάμενου να οριστεί φυσικού προσώπου.
Τέτοιες είναι πληροφορίες όπως π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και
ημερομηνία γέννησης. Πληροφορίες που δεν συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με την
πραγματική ταυτότητα ενός προσώπου - όπως π.χ. αριθμός επισκέψεων σελίδας ή
αριθμός χρηστών μιας σελίδας - δεν είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
2.

Υπεύθυνος

Υπεύθυνος με την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
είναι ο δικηγόρος Θωμάς Τζώτζου, Ολυμπίου Διαμαντή 14, 546 26 Θεσσαλονίκη.
3.

Ασφάλεια δεδομένων

Το δικηγορικό γραφείο μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια και
κατάχρηση. Εφόσον γίνεται αποθήκευση των δεδομένων, αυτά αποθηκεύονται σε
ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο δεν είναι προσβάσιμο από το κοινό.
Οι εμπιστευτικές πληροφορίες εφόσον μεταδίδονται και στην έκταση που είναι εφικτό,
μέσω πιστοποιητικού SSL κωδικοποιημένες μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS.
4.

Επεξεργασία δεδομένων, αποδοχή χρήσης

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο μας www.griechenland-recht.eu, οι
διακομιστές μας αποθηκεύουν από προεπιλογή προσωρινά, με σκοπό την ασφάλεια
των συστημάτων, τα στοιχεία σύνδεσης του υπολογιστή (διεύθυνση IP), τα στοιχεία
αναγνώρισης του προγράμματος περιήγησης και του είδους του λειτουργικού
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συστήματος που χρησιμοποιείται στις ιστοσελίδες, που οι χρήστες μας επισκέπτονται
και την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψης.
Πέραν αυτών, δεν καταγράφονται στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όπως όνομα,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση email. Τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που τίθενται στη διάθεση μας από τους χρήστες χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τον σκοπό της τεχνικής διαχείρισης των ιστοσελίδων και για την
εκπλήρωση των επιθυμιών και των απαιτήσεων των χρηστών.
Πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται από εμάς και για τη βελτίωση του
ιστότοπό μας www.griechenland-recht.eu, την πρόληψη κατάχρησης και απάτης ή
αποκάλυψής τους ή την παροχή της δυνατότητας σε τρίτους για εκτέλεση τεχνικών,
λογιστικών ή άλλων υπηρεσιών για το γραφείο μας.
5.

Cookies

Ο ιστότοπος www.griechenland-recht.eu δεν χρησιμοποιεί αρχεία "Cookies". Αν κατ’
εξαίρεση χρησιμοποιούνται αυτά, χρησιμεύουν στη φιλικότερη προς τον χρήστη,
αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη διαμόρφωση του ιστοτόπου. Τα Cookies είναι
μικρά αρχεία κειμένου, που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη όταν επισκεφθεί
ξανά τη σελίδα. Αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και αποθηκεύονται από
το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή. Τα Cookies που ενδεχομένως
χρησιμοποιούνται από εμάς είναι τα λεγόμενα "Cookies Περιόδου Λειτουργίας".
Διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της επίσκεψης.
6. Υπηρεσία ανάλυσης ιστού Google Analytics
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ενδεχομένως Google Analytics, μια υπηρεσία
ανάλυσης ιστού της Google Inc. („Google“). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα
λεγόμενα "cookies", αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας
και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου εκ μέρους σας. Οι
πληροφορίες που δημιουργούνται από το αρχείο cookie για την χρήση αυτού του
ιστοτόπου εκ μέρους σας αποστέλλονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google
στις ΗΠΑ όπου και αποθηκεύονται. Στην περίπτωση της ενεργοποίησης της
ανωνυμοποίησης διευθύνσεων ΙΡ σε αυτόν τον ιστότοπο, η Google εξαιρεί ωστόσο
ένα μέρος της διεύθυνσης IP εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
άλλων συμβαλλόμενων κρατών για τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό
Χώρο. Η διεύθυνση IP αποστέλλεται ως πλήρης σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπου και πραγματοποιείται τελικά η εξαίρεση ενός
μέρους της διεύθυνσης. Η ανωνυμοποίηση διευθύνσεων ΙΡ είναι ενεργή σε αυτόν τον
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ιστότοπο. Με εντολή του διαχειριστή αυτού του ιστοτόπου, η Google θα χρησιμοποιεί
αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογεί την χρήση του ιστοτόπου εκ μέρους σας, να
συντάσσει αναφορές για τις δραστηριότητες στον ιστότοπο και να παρέχει στον
διαχειριστή του ιστοτόπου άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με την χρήση του
ιστοτόπου και την χρήση του διαδικτύου. Η διεύθυνση ΙΡ που αποστέλλεται από τον
browser σας στα πλαίσια του Google Analytics δεν συσχετίζεται από την Google με
άλλα δεδομένα. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των αρχείων cookie
ρυθμίζοντας ανάλογα τον browser που χρησιμοποιείτε. Σας ενημερώνουμε όμως ότι
σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε πλήρη
έκταση όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου. Πέραν αυτού, μπορείτε να
αποτρέψετε την καταγραφή των δεδομένων (συμπερ. της διεύθυνσης ΙΡ) που
δημιουργούνται από το cookie και σχετίζονται με την χρήση του ιστοτόπου εκ μέρους
σας στη Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google,
κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το browser-plugin που θα βρείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Αντί για αυτό το πρόσθετο browser ή
σε browser σε φορητές συσκευές, κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο Ορισμός Google
Analytics Opt-Out-Cookie, για να αποτρέψετε μελλοντικά την καταγραφή σε αυτόν
τον ιστότοπο από το Google Analytics (ο αποκλεισμός λειτουργεί μόνο στον
συγκεκριμένο browser και μόνο για το συγκεκριμένο domain). Στην περίπτωση αυτή
αποθηκεύεται ένα αρχείο cookie αποκλεισμού (Opt-Out-Cookie) στη συσκευή σας.
Εάν διαγράψετε τα αρχεία cookie σε αυτόν τον browser, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ
σε αυτόν τον σύνδεσμο.
7.

Δικαίωμα πληροφόρησης

Ο χρήστης έχει δικαίωμα, σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας των δεδομένων,
να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και δωρεάν από τον διαχειριστή του ιστοτόπου
για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί για το πρόσωπό
του καθώς και να ενημερώνεται για την προέλευσή τους και τους αποδέκτες καθώς
και τον σκοπό της αποθήκευσης. Ο χρήστης έχει πέραν αυτού ενδεχομένως το
δικαίωμα διόρθωσης, φραγής ή διαγραφής των δεδομένων του. Η ενημέρωση
παρέχεται γραπτώς. Η αίτηση για ενημέρωση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς,
επισυνάπτοντας ένα αντίγραφο της ταυτότητας του, στο δικηγόρο Θωμά Τζώτζου,
Ολυμπίου Διαμαντή 14, 546 26 Θεσσαλονίκη.
8.

Πρόσθετες πληροφορίες
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Ο χρήστης γνωρίζει ότι, με το τωρινό επίπεδο της τεχνολογίας, η προστασία των
δεδομένων κατά τη μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο δεν μπορεί να διασφαλιστεί
ακόμη σε όλο το εύρος. Ο χρήστης φροντίζει συνεπώς για την ασφάλεια των
δεδομένων που μεταδίδει ο ίδιος στο διαδίκτυο. Η εμπιστοσύνη των χρηστών είναι
πολύ σημαντική για το δικηγορικό γραφείο μας. Το δικηγορικό γραφείο Θωμά
Τζώτζου & Συνεργατών σας παρέχει επομένως ευχαρίστως απαντήσεις όσον αφορά
την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν υπάρχουν
ερωτήσεις, οι οποίες δεν απαντήθηκαν σε αυτή τη δήλωση περί προστασίας
δεδομένων ή εάν χρήστες επιθυμούν βαθύτερες, μέχρι κάποιο βαθμό, πληροφορίες,
μπορούν να απευθύνονται ανά πάσα στιγμή στην ακόλουθη διεύθυνση email:
office@griechenland-recht.eu
Ο Υπεύθυνος
Θωμάς Τζώτζου
Θεσσαλονίκη. 21.5.2019

