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Χρήση Δεδομένων
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα για να βελτιώσουμε και να βελτιώσουμε τη
χρήση του ιστότοπου. Θα καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες ώστε τα Δεδομένα σας να
μην παρέχονται σε τρίτα μέρη, εκτός αν (i) ορίζεται διαφορετικά σε αυτή τη Πολιτική
Μυστικότητας, (ii) λάβουμε την έγκρισή σας, (iii) κάποια υπηρεσία που παρέχεται από τον
ιστότοπό μας απαιτεί την αλληλεπίδραση με ή παρέχεται από κάποιο τρίτο μέρος, π.χ.
έναν Application Service Provider, (iv) συμμορφωθούμε σε νομικές διεργασίες για την
επιβολή του νόμουμ (v) ανακαλύψουμε ότι η χρήση αυτού του ιστότοπου από την μεριά σας,
παραβιάζει αυτή την Πολιτική, τους Όρους Χρήσης, άλλες οδηγίες χρήσης ή για να
προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και/ή την ιδιοκτησία μας, ή (vi) αυτός ο ιστότοπος
αγοραστεί από κάποιον τρίτο ο οποίος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα με
τον ίδιο τρόπο που έχουμε ορίσει σε αυτή τη Πολιτική. Στη περίπτωση που
χρησιμοποιήσετε δεσμούς (links) που εμφανίζονται στο site μας για να επισκεφθείτε άλλους
ιστότοπους, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική μυστικότητας που εμφανίζεται
σε αυτά.
Cookies
Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, ορίζουμε και χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε
την εμπειρία σας, όπως η διατήρηση των προσωπικών σας ρυθμίσεων. Στον ιστότοπό μας
μπορεί να εμφανιστούν διαφημίσεις και αν αυτό συμβεί, μπορούν να ορίσουν ή να
τοποθετήσουν cookies στον υπολογιστή σας τα οποία υποκείνται στην πολιτική
μυστικότητας των μερών που παρέχουν τις διαφημίσεις. Οι εταιρείες που εξυπηρετούν τις
διαφημίσεις δεν έχουν πρόσβαση στα δικά μας cookies.
Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Εχεμύθειας
Μπορεί να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιούμε για τις
σημαντικότερες αλλαγές είτε με την δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στον ιστότοπο είτε
με την αποστολή ενός μηνύματος στη διεύθυνση e-mail που μας έχετε διαθέσει κατά την
εγγραφή σας.
Καμία εγγύηση
Παρόλο που αυτή η Πολιτική Εχεμύθειας ορίζει τις προδιαγραφές μας για τη διατήρηση των
Δεδομένων και εμείς θα καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες για την τήρησή τους, δεν
είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε αυτές τις προδιαγραφές. Μπορεί να υπάρξουν παράγοντες
πέρα από το δικό μας έλεγχο που μπορεί να οδηγήσουν σε κοινοποίηση των Δεδομένων.
Σαν αποτέλεσμα αποποιούμαστε κάθε ευθύνη δημοσίευσης των Δεδομένων.
Πληροφορίες Επικοινωνίας
Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική ή τον ιστότοπό μας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον webmaster στο webtesyd@teimes.gr

1/1

