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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

O παρών δικτυακός τόπος https://www.paschosphysiocenter.gr/ (εφεξής χάριν 
συντομίας «Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «Πάσχος Δημήτριος» 
και διακριτικό τίτλο «PaschosPhycioCenter» που εδρεύει στην Περαία, Θεσσαλονίκης 
(οδός Ρωμανού 19, Περαία), (εφεξής χάριν συντομίας «η Εταιρία»). 

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από τον 
επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρόντες 
όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των 
γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται 
στην Ιστοσελίδα (εφεξής χάριν συντομίας «οι Όροι Χρήσης»). Συνεπώς, ο 
επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη 
χρήση των υπηρεσιών της και, εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των 
υπηρεσιών και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. 

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους Όρους Χρήσης και 
κάθε αναπόσπαστο τμήμα αυτών, οποτεδήποτε άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρία θα 
αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, προκειμένου να 
ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για 
ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών 
της Ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ 
μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των τροποποιημένων Όρων Χρήσης. 

Αναπόσπαστο και δεσμευτικό τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης αποτελεί η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, όπως αυτή 
παρατίθεται κατωτέρω. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, 
συνεργατών και φορέων), η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί 
πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας, η οποία είναι και ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας 
και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, 
καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων. Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, 
χωρίς περιορισμό, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές εφαρμογές 
και παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και 
γνωρίσματα που ανήκουν στο διαχειριστή ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται 
στην Ιστοσελίδα ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων, τα οποία άπαντα 



προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη βιομηχανική και 
πνευματική ιδιοκτησία. 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Η Εταιρία ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για 
προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς 
σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση η χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας 
υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον 
επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή η αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με 
απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα και την 
αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στην 
Ιστοσελίδα), και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά 
δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι 
επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα 
ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, 
οργανισμών, εταιρειών κλπ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια 
αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη της 
Ιστοσελίδας). 

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η 
μετάδοση ή η διανομή οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για 
εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην ανωτέρω 
παράγραφο. 

Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η 
μετάδοση ή η διανομή κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών της Εταιρίας, 
καθώς και σημάτων συνεργαζόμενων φορέων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ 

Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με 
τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση της από τρίτους. Ο 
επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του 
εφαρμοστέου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και υποχρεούται να 
χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες 
Όρους Χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη και 
καταχρηστική συμπεριφορά κατά την χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, και 
αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία ή/και τρίτο 
από κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των σχετικών υπηρεσιών που 
προσφέρονται μέσω αυτής. 

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS) 

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων ή/και 
να παρέχει τώρα ή στο μέλλον την δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω 



συνδέσμων, "δεσμών", hyperlinks ή/και διαφημιστικών banners, κατασκευασμένους 
από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. 

Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών και για την 
παροχή σε αυτούς επιπλέον χρήσιμων πληροφοριών και η χρήση αυτών των 
συνδέσμων θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας 
ενώ οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για 
τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει αλλά και ουδεμία σύνδεση έχει η Εταιρία. 

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το 
περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ορθότητα, 
νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα ή/και ακρίβεια ή ποιότητα υπηρεσιών και την 
ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με την Ιστοσελίδα μέσω 
τέτοιων συνδέσμων, ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η 
Ιστοσελίδα και άλλοι δικτυακοί τόποι τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη/χρήστη. Η 
Εταιρία δεν ευθύνεται για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, 
καθώς και για οιαδήποτε ζημία των επισκεπτών/χρηστών από την πρόσβαση και χρήση 
των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου 
και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα να χαρακτηρίζονται, κατά το 
δυνατόν, από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και 
διαθεσιμότητα, ωστόσο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα 
περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, καθώς και ότι τα λάθη 
θα διορθώνονται. Επίσης, η Εταιρία δεν εγγυάται ότι η ίδια ή οποιοδήποτε άλλος 
συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers"), μέσω των οποίων αυτά 
τίθενται στο επισκέπτη/χρήστη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. 
Η Εταιρία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και 
διαθεσιμότητα των περιεχομένων, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή για 
τα αποτελέσματά τους. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία 
υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και των 
περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με 
τη γνώση των Όρων Χρήσης. 

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας 
(πχ. Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από οιαδήποτε «φόρτωση» από την 
Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο 
επισκέπτης/χρήστης, της Εταιρίας μη επέχουσας κάποιας ευθύνης ή επιβάρυνσης. Ο 
επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και η 
σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. 
παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδικτύου). Ο 
επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. 
Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό 
εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση 
στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. 



ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ / ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει 
αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. 

Το παρόν αποτελεί τη συνολική δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του 
επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας και υπηρεσιών της. 

Καμία τροποποίηση των Όρων Χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί 
τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί και αποδεικνύεται εγγράφως 
και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης. 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και 
ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 
σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι 
αποκλειστικά τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδας. 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Η Εταιρία σέβεται και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας. Η 
παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «η 
Πολιτική») καθορίζει την εν λόγω δέσμευση της Εταιρίας καθώς αναφέρει συνοπτικά 
τα δεδομένα που μπορεί να συλλέξει ή επεξεργαστεί η Εταιρία, τον τρόπο χρήσης 
αυτών καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορεί ή 
πρέπει ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας να προβεί σχετικά με την επεξεργασία 
των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα. 

Η Πολιτική δύναται να αναθεωρείται ή/και ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ 
ειδοποίησης. Η Εταιρία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής, 
προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος θα θεωρείται ότι 
αποδέχεται την νέα Πολιτική με το να συνεχίζει να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας ή των 
υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό, κάθε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας 
παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική. 

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της 
Ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις 
σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις 
αποφάσεις της αρμόδιας διοικητικής αρχής αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου (ιδίως 
του Κανονισμού 2016/679). 

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής που 
προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες της 
Ιστοσελίδας. 



1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται καταρχήν να επισκέπτεται το σύνολο 
της Ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσελίδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την 
ταυτότητα του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του. Ωστόσο, 
είναι δυνατό ότι για την πρόσβαση ορισμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, να 
απαιτηθεί η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική. 

Τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε περιλαμβάνουν: 

Βασικές πληροφορίες (όπως όνομα, επώνυμο) 

Στοιχεία επικοινωνίας (όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) 

Πληροφορίες που τυχόν παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης 

Πληροφορίες που νομίμως συλλέγονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές 

2. ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Η Εταιρία θα δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία θα περιέχονται σε γνώση της, μέσω της 
Ιστοσελίδας. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
την Εταιρία θα γίνεται μόνο κατόπιν συγκατάθεσης προς τούτο του επισκέπτη/χρήστη, 
ο οποίος θα τα παρέχει οικειοθελώς με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις ανωτέρω 
εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω της Ιστοσελίδας. 

Η καταχώριση των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη κατά την εγγραφή του στην 
Ιστοσελίδα θα συνεπάγεται την συγκατάθεσή του στην συλλογή, χρήση και διαβίβαση 
αυτών βάσει των όρων της παρούσας Πολιτικής. Ο επισκέπτης/χρήστης, ωστόσο, θα 
καλείται περαιτέρω ειδικώς και ρητώς να δώσει την συγκατάθεσή του προς τούτο, 
αποδεχόμενος την παρούσα Πολιτική πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής 
του. 

Ειδικότερα, ο επισκέπτης/χρήστης θα αποδέχεται και συγκατατίθεται όπως η Εταιρία 
υπό τους όρους της εφαρμοστέας νομοθεσίας όπως ισχύει, θα τηρεί σε αρχείο και θα 
επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του που θα συλλέγονται μέσω της 
Ιστοσελίδας, με σκοπό την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις παρεχόμενες 
ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτησή του, την υποστήριξη και εκτέλεση της 
μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και της Εταιρίας συναλλακτικής σχέσης, καθώς και για 
στατιστικούς λόγους και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων και 
υπηρεσιών της Εταιρίας κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του 
επισκέπτη/χρήστη. 

Διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την 
Εταιρία, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της 
αντίστοιχης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από 



την Εταιρία ή οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η Εταιρία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά 
το διαδίκτυο. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που θα συλλέγονται από την Εταιρία μέσω της 
Ιστοσελίδας, θα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα ο 
επισκέπτης/χρήστης είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία της Εταιρίας ή 
απαιτείται με βάση των επιδιωκόμενο σκοπό και θα διαγράφονται μετά την με 
οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης του επισκέπτη/χρήστη με την 
Εταιρία ή εφόσον εκλείψουν οι λόγοι επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα, 
λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν υποχρεώσεις της Εταιρίας δυνάμει της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας. 

Αποδέκτες στοιχείων των εν λόγω δεδομένων, δύνανται να είναι πέραν της Εταιρίας, 
συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα ή συνεργαζόμενες με την Εταιρία επιχειρήσεις που 
μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής 
σχέσης και μόνο για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών ή την τυχόν παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχει ζητήσει ο 
χρήστης και πάντα υπό τις προϋποθέσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Εκτός αν ρητά 
προβλέπεται στην Πολιτική ή επιτάσσεται εκ του νόμου ή/και τις αρμόδιες αρχές 
(όπως ενδεικτικά αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές 
κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους), η Εταιρία δεν θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, 
γνωστοποίηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε 
πληροφορίας που της παρέχει ο κάθε επισκέπτης/χρήστης άνευ της συγκατάθεσης 
αυτού. 

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας 
αποτελεί υψίστης σημασίας για εμάς. Η Εταιρία αφοσιώνεται να διασφαλίζει ότι 
λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται 
η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων των 
επισκεπτών/χρηστών έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, 
κοινολόγησης, αλλοίωσης ή καταστροφής σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα 
νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, παρά 
το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προστατεύουμε τα 
δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών, η Εταιρία αδυνατεί να εγγυηθεί την ασφάλεια 
των πληροφοριών που παρέχονται στην Ιστοσελίδα καθώς αυτό γίνεται με την ευθύνη 
του επισκέπτη/χρήστη. 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ/ΧΡΗΣΤΗ 

Ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που προβλέπονται 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (και πρωτίστως του Κανονισμού 2016/679) και υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις αυτής ήτοι: 



το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα του που επεξεργαζόμαστε 

το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα του που τηρούμε 

το δικαίωμα της διόρθωσης αυτών 

το δικαίωμα της διαγραφής αυτών 

το δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων του 

το δικαίωμα φορητότητας αυτών σε άλλο υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία. 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης εναντιωθεί με την επεξεργασία των 
δεδομένων του από την Εταιρία ή επιθυμεί να ανακαλέσει την συγκαταθεσή του(που 
θα έχει δοθεί προηγουμένως), η Εταιρια θα συμμορφωθεί με τις σχετικές οδηγίες 
σύμφωνα με τις νόμιμες υποχρεώσεις της, εφόσον δοθούν εγγράφως. Σημειώνεται ότι 
η εναντίωση ή ανάκληση συγκατάθεσης θα συνεπάγεται ότι η Εταιρία δεν θα δύναται 
να ανταποκριθεί στην υλοποίηση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα 
Πολιτική. Η ανάκληση συγκατάθεσης ενεργεί μόνο για το μέλλον και δεν θίγει την 
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίσθηκε στην συγκατάθεση προ της ανάκλησής 
της. Η Εταιρία θα δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα και μετά την ανάκληση της 
συγκατάθεσης μόνο στο μέτρο που θα επιτρέπεται από τον νόμο προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις νόμιμες υποχρεώσεις της ή/και για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων της. 

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός των 
προβλεπομένων στην νομοθεσία χρονικών προθεσμιών ενημερώνοντας γραπτώς τον 
επισκέπτη/χρήστη για την ικανοποίηση του αιτήματος, άλλως για τους λόγους που 
εμποδίζουν την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος ή την ικανοποίηση αυτού. 

Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε επισκέπτης/χρήστης μπορεί να 
επικοινωνεί με την Εταιρία και να υποβάλλει το αίτημά του εγγράφως στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση [gdpr@paschosphysiocenter.gr υπόψιν του Υπευθύνου 
Προστασίας Δεδομένων]. 

Επίσης, κάθε επισκέπτης/χρήστης έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στην αρμόδια 
εποπτική αρχή (ελληνική Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα), η 
οποία εξετάζει έγγραφες καταγγελίες σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον 
ιστότοπό της (www.dpa.gr), σε περίπτωση που αντιτάσσεται στην επεξεργασία από 
την Εταιρία των δεδομένων του. 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (πχ όχι μέσω 
εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν 
κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. 
Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι 

http://www.dpa.gr/


browser, λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, domain name της ιστοσελίδας από την 
οποία συνδέθηκε, τοποθεσία. 

COOKIES 

Για την σωστότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του 
επισκέπτη/χρήστη αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της 
Εταιρίας, χρησιμοποιούμε cookies. 

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν 
διακομετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την 
Ιστοσελίδα. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από 
τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη 
πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και την 
χρήση αυτής. 

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη 
ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα 
συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη έχει την δυνατότητα 
ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα 
θυμάται τις ενέργειές και προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό 
διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, 
ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών 
που έχουν ζητήσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να εισάγει ο κάθε 
επισκέπτης/χρήστης τις προτιμήσεις του κάθε φορά που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. 
Η Εταιρία και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies. 

Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα 
περιήγησης στο διαδίκτυο, με τις οποίες μπορείτε να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα 
cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε 
να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον 
υπολογιστή σας. Σημειώνεται ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως 
συνέπεια να δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της 
Ιστοσελίδας. 
 


