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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  

Ημερομηνία ισχύος: 28.02.2022 

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» (εφεξής η «Τράπεζα»), ως Υπεύθυνη 

Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή 

χρησιμοποιείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο της Τράπεζας  σέβεται απολύτως τα προσωπικά 

σας δεδομένα και έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και έχει 

αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές, προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού  Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας 

για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της.  

Η Τράπεζα μας επιθυμεί εσείς, οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της Τράπεζας (εφεξής η 

«Ιστοσελίδα»), να γνωρίζετε και να έχετε έλεγχο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που 

μοιράζεστε μαζί μας και πρωτίστως να είστε ενημερωμένοι για την χρήση αυτών από εμάς. 

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Δήλωση») σας 

περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που 

συλλέγουμε ή που μας παρέχονται από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας, 

συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών που αποκτάμε όταν προσφέρουμε 

υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας (εφεξής οι «Υπηρεσίες»). 

Παρέχουμε αυτή τη Δήλωση επειδή έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες 

συλλέγουμε για εσάς, πώς προστατεύονται και χρησιμοποιούνται και ποιες είναι οι 

περιστάσεις υπό τις οποίες θα χρειαστεί να αποκαλυφθούν. Η Δήλωση περιγράφει επίσης τα 

δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 

να αντιταχθείτε σε ορισμένες από τις επεξεργασίες που πραγματοποιούμε. 

1.  Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε   

1.1. Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγει η Τράπεζα μέσω της 

Ιστοσελίδας της τα οποία αφορούν: 

α) Για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα ως νέος χρήστης, υποχρεωτικά: 

 Όνομα· 

 Επώνυμο· 

 E-mail· 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας· 

και προαιρετικά: 
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 Εναλλακτικό τηλέφωνο επικοινωνίας· 

 Επωνυμία της Εταιρείας που τυχόν αντιπροσωπεύετε· 

 Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη και Τ.Κ.)· 

 Ταχυδρομικός Κώδικας· 

 Χώρα· 

 Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)· 

 Αριθμό Διαβατηρίου σε ισχύ. 

β) Σε περίπτωση εγγραφή σας ως Μεσίτης, τα παραπάνω προαιρετικά στοιχεία είναι 

υποχρεωτικά, και συλλέγονται μαζί με: 

 Η συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου πελάτη σας, σε περίπτωση που πρόκειται να 

ξεκινήσετε εγγραφή για αυτόν· 

 Τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη σας (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο 

επικοινωνίας, διεύθυνση και ΑΦΜ)· 

 Τα στοιχεία του Παραρτήματος 1 που περιέχονται στους όρους και προϋποθέσεις 

συμμετοχής μεσίτη, και συγκεκριμένα, επιπρόσθετα των παραπάνω στοιχείων: α) 

Δ.Ο.Υ., β) αριθμό Γ.Ε.ΜΗ., γ) website, δ) επαγγελματική ένωση στην οποία είστε 

μέλος, ε) κατάλογο πράξεων για τις οποίες παρείχατε μεσιτικές υπηρεσίες κατά 

το διάστημα των τελευτών 24 μηνών, και ειδικότερα: το είδος του ακινήτου, το 

είδος της πράξης, το ποσό, τον αριθμό και την ημερομηνία του συμβολαίου. 

γ) Και γενικά όποια άλλη πληροφορία συμπληρώσετε κατά την πλοήγηση στην 

Ιστοσελίδα μας και στα πεδία ελεύθερου κειμένου που βρίσκονται σε αυτή ή κατά 

την υποβολή αιτημάτων, δηλώσεων και άλλων σχολίων σας στον Ιστότοπο ή σε άλλες 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η Τράπεζα (π.χ. 

Facebook) 

δ) Σε περίπτωση αίτησης χρηματοδότησης για την συμμετοχή σε δημοπρασία, 

συλλέγονται δεδομένα που αφορούν οικονομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου  

όπως αυτά περιγράφονται στους ¨Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις . 

ε) Σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής σε δημοπρασία και υπογραφής του ιδιωτικού 

συμφωνητικού, συλλέγονται  περαιτέρω δεδομένα όπως ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά το ΑΦΜ, ΑΔΤ, Διαβατήριο σε ισχύ, Διεύθυνση κατοικίας κ.α.  

1.2.  Δεδομένα συσκευών: Όταν επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς μας τόπους, 

λαμβάνουμε τη διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, την 

ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής και του 

περιηγητή που χρησιμοποιείται, καθώς και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.  
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1.3.  Δεδομένα θέσης: Όταν επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς μας τόπους είτε μέσω 

υπολογιστή, tablet, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την 

ακριβή τοποθεσία που βρίσκεστε βάσει των ρυθμίσεων των συσκευών σας. Σε κάθε 

περίπτωση λάβετε υπόψη σας ότι θα αναζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν χρησιμοποιήσετε 

τις υπηρεσίες τοποθεσίας και GPS. 

2.  Για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα  

Η Τράπεζα μέσω του Ιστοτόπου της συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα: 

α) Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα υπό στοιχεία 1.1.α-υποχρεωτικά στοιχεία), 1.1.γ), 

1.2 και 1.3, επειδή έχετε επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας και επιθυμείτε να εγγραφείτε σε 

αυτήν, παρέχοντάς μας την συγκατάθεσή σας προς αυτό, και ειδικότερα : 

 Για την επικοινωνία μαζί σας εφόσον έχετε υποβάλει αιτήματα ή άλλα ερωτήματα 

 Για την αποστολή προωθητικών ενεργειών και Newsletter και άλλων προσφορών 

της Τράπεζας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν 

 Από τη χρήση των Cookies και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών, σύμφωνα με την 

ενότητα Cookies αυτής της Δήλωσης και τις πληροφορίες που σας παρέχονται 

όταν χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνολογίες αυτές 

β) Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα υπό στοιχεία 1.1.α-προαιρετικά στοιχεία) και 

1.1.β), επί τη βάση του έννομου συμφέροντος της Τράπεζας για την προάσπιση των  

συμφερόντων της και τον έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων από τους εκάστοτε 

νόμους διατάξεων, προκειμένου να:  

 συμμετάσχετε σε τυχόν δημοπρασία ακινήτου, είτε ως Ενδιαφερόμενος είτε ως 

συνεργαζόμενης Μεσίτης,  

 υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής,  

 υποβάλλετε αίτημα επίσκεψης ακινήτου 

 υποβάλλετε προσφορά,  

 υποβάλλετε αίτηση «Άμεσης Αγοράς» ακινήτου,  

 εξακριβωθεί η Μεσιτική Ιδιότητα, υπό τις προϋποθέσεις που αυτή προβλέπεται 

και χορηγείται από το νόμο, σε περίπτωση που επιθυμείτε να γίνετε 

συνεργαζόμενης Μεσίτης, 

 συμβληθείτε με την Τράπεζα, σε περίπτωση που είστε ο πλειοδότης της 

δημοπρασίας για την οποία έχετε υποβάλει προσφορά ή αίτηση «Άμεσης 

Αγοράς», σύμφωνα με το υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού που συνοδεύει το 

εκάστοτε ακίνητο.  
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γ) Προκειμένου να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας και να σας παρέχουμε τις 

υπηρεσίες μας, ήτοι να :   

 συμμετάσχετε σε τυχόν δημοπρασία ακινήτου, είτε ως Ενδιαφερόμενος είτε ως 

συνεργαζόμενης Μεσίτης,  

 υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής,  

 υποβάλλετε αίτημα επίσκεψης ακινήτου 

 υποβάλλετε προσφορά,  

 υποβάλλετε αίτηση «Άμεσης Αγοράς» ακινήτου,  

 συμβληθείτε με την Τράπεζα, σε περίπτωση που είστε ο πλειοδότης της 

δημοπρασίας για την οποία έχετε υποβάλει προσφορά ή αίτηση «Άμεσης 

Αγοράς», σύμφωνα με το υπόδειγμα Ιδιωτικού Συμφωνητικού που συνοδεύει το 

εκάστοτε ακίνητο.  

 να εκπληρώσουμε μία σύμβαση 

Προκειμένου να προασπίσουμε τα συμφέροντα μας  

 Για την επιδίωξη νομικών αξιώσεων και συμμόρφωσης σε ρυθμιστικούς και 

ερευνητικούς σκοπούς όπως είναι απαραίτητο (συμπεριλαμβανομένης της 

αποκάλυψης τέτοιων πληροφοριών σε σχέση με νομικές διαδικασίες ή διαφορές) 

 Για την προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής  

 Προκειμένου να εκπληρώσουμε μια σύμβαση   

Για σκοπούς που απαιτούνται από το νόμο: 

 Απαντώντας σε αιτήματα κρατικών αρχών ή αρχών επιβολής του νόμου ή της 

δικαιοσύνης που διεξάγουν έρευνα. 

 Την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παράνομων πράξεων  

3.  Κοινή χρήση και αποκάλυψη των δεδομένων σας 

Τα δεδομένα που μας αποκαλύπτετε κατά την πλοήγησή σας και τη χρήση του Ιστοτόπου μας 

προστατεύονται πλήρως. Πρόσβαση στα Δεδομένα σας αποκτούν: 

α) Αρμόδιοι υπάλληλοι της Τράπεζας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση 

εμπιστευτικότητας. Αρμόδιοι υπάλληλοι της θυγατρικής εταιρίας Piraeus Real Estate 

S.A. υπό την ιδιότητά της ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της 

Τράπεζας στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης για διαχείριση των ακινήτων της 

Τράπεζας μέσω της ιστοσελίδας properties4sale  
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β) Αρμόδιοι υπάλληλοι τρίτων εταιρειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν αναλάβει την 

εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων για λογαριασμό της Τράπεζας μας, υπό την 

ιδιότητά τους ως εκτελούντες την επεξεργασία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

πάροχοι προϊόντων και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, 

συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών συστημάτων και πλατφορμών, οι οποίοι 

έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας είτε στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης 

είτε στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσης τους  

γ) Η Τράπεζα διασφαλίζει ότι όσοι προβαίνουν για λογαριασμό της σε επεξεργασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή 

κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η εν λόγω 

επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων σε 

σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εισαγγελικές, 

δικαστικές, εποπτικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές και φορείς στο πλαίσιο της 

συμμόρφωσής μας με την νομοθεσία 

δ) Τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποκαλυφθούν όταν η αποκάλυψη είναι απαραίτητη  

για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση ή είναι άλλως αναγκαία για να 

προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα των συνεργαζόμενων εταιρειών 

μας, τα δικαιώματα ή την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου ή του κοινού, καθώς και 

τα δικαιώματα των χρηστών μας ή τρίτων. 

 

4.  Cookies 

4.1 H Τράπεζα χρησιμοποιεί cookies για να κάνει την Ιστοσελίδα πιο εύκολη στη χρήση 

και πιο χρήσιμη. Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα οι διακομιστές μας στέλνουν ένα cookie 

στον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν σας αναγνωρίζουν προσωπικά, αλλά απλά 

αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 

4.2 Υπάρχουν δύο τύποι cookies: προσωρινά και μόνιμα. Τα προσωρινά cookies 

εξαφανίζονται από τον υπολογιστή σας όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή 

απενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας 

αφού κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας. 

Μπορείτε να καταργήσετε τα μόνιμα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο 

αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησης στο Internet. Εάν έχετε επιλέξει να 

αναγνωρίσετε τον εαυτό σας σε εμάς τότε χρησιμοποιούμε τα προσωρινά cookies που 
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περιέχουν κρυπτογραφημένες πληροφορίες για να μας επιτρέψουν να σας αναγνωρίσουμε 

με μοναδικό τρόπο. 

Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να εντοπίσουμε προγράμματα περιήγησης 

που έχετε επισκεφτεί προηγουμένως στην Ιστοσελίδα. Όταν οι χρήστες μας παρέχουν 

προσδιορίσιμες πληροφορίες για τον εαυτό τους, τους αποδίδεται ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό. Αυτό το μοναδικό αναγνωριστικό συσχετίζεται με ένα μόνιμο cookie που 

τοποθετούμε στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του χρήστη. Η Τράπεζα είναι πολύ 

προσεκτική όσον αφορά την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

αποθηκεύονται στα μόνιμα cookies. Για παράδειγμα, δεν αποθηκεύουμε αριθμούς 

λογαριασμών ή κωδικούς πρόσβασης σε μόνιμα cookies. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

www.allaboutcookies.org ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.youronlinechoices.eu, η οποία 

περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορική διαφήμιση και το ιδιωτικό 

απόρρητο. 

4.3 Η εγκατάσταση και χρήση «cookies» ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρθρο 4 παρ. 5 

Ν 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ ePrivacy), που 

αναμένεται να αντικατασταθεί με Κανονισμό (ePrivacy Regulation), οπότε ενδεχομένως θα 

επέλθουν αλλαγές στην παρούσα πολιτική. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει 

ένα τέτοιο «cookie» μόνο εάν εσείς ως ο χρήστης μας δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη 

ρητή συγκατάθεσή σας (κατά τους όρους του ΓΚΠ∆ 2016/679) και με τις οδηγίες της ΑΠ∆ΠΧ, 

μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις 

συνέπειες άρνησης για την εμπειρία χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του 

δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί 

να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής. 

Για το σκοπό αυτό, σας παρέχουμε την παρακάτω αναλυτική ενημέρωση. 

4.4 Η Τράπεζα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies: 

Ονομασία Διάρκεια Υποχρεωτικότητα 

Session ΑΟΡΙΣΤΟΥ Ναι 

Language ΑΟΡΙΣΤΟΥ Ναι 

Google Analytics ΑΟΡΙΣΤΟΥ Ναι 
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Τρίτοι πάροχοι: Η ιστοσελίδα μας προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, όπως 

Google, Analytics, YouTube, Facebook, Twitter κ.λπ. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων 

μερών, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι 

οι εξωτερικοί συνεργάτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τρίτων μερών για τη 

συλλογή cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το 

συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται cookies τρίτων στη συσκευή σας 

4.5 Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες 

Η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλες Ιστοσελίδες για τις οποίες δεν έχουμε κανένα 

έλεγχο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές άλλων 

ιστοσελίδων στις οποίες επιλέγετε να συνδεθείτε από αυτήν την ιστοσελίδα. Σας 

συμβουλεύουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου των άλλων ιστότοπων, ώστε να 

μπορείτε να κατανοήσετε τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινής χρήσης των πληροφοριών 

σας. 

5.  Τα δικαιώματά σας 

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων έχετε το δικαίωμα: 

1. Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας 

έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα 

διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως τους 

αποδέκτες σε τυχόν τρίτες χώρες. 

2. Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν 

ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς. 

3. Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να 

περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και 

διατηρούμε ή εάν εξέλειπε ο σκοπός επεξεργασίας δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε 

ενημερωτικά και προωθητικά μηνύματα για προϊόντα μας. 

4. Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας 

που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για 

λογαριασμό σας. 

5. Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, 

ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε την 
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συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, εάν εξέλειπε ο 

σκοπός επεξεργασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω και φυσικά εάν τα δεδομένα σας 

υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

6.  Αποποίηση Ευθύνης  

Η Τράπεζα δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη, για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους 

δεδομένων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία προκύψει λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από 

της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.  

Επιπλέον, δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές άλλων ιστοσελίδων 

στις οποίες επιλέγετε να συνδεθείτε από αυτήν την ιστοσελίδα. Σας συμβουλεύουμε να να 

διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου των άλλων ιστότοπων, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε 

τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινής χρήσης των πληροφοριών σας. 

 


