Προστασία δεδομένων
Δήλωση περί απορρήτου
Η προστασία δεδομένων στην Gigaset Communications GmbH
Η Gigaset Communications GmbH, με έδρα στην Frankenstraße 2, 46395 Bocholt (στο εξής
«Gigaset») δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτόν
τον λόγο αυτό, σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, φροντίζουμε για τη
συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις που αφορούν την προστασία των
προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων. Αυτή η δήλωση περί
απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις
πληροφορίες και σε ποιους κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες (αν εφαρμόζεται).
Προσωπικά δεδομένα
Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες αποθηκεύονται στους διακομιστές μας, για να
μπορούμε να σας προσφέρουμε το δωρεάν λογισμικό παροχής υπηρεσιών
Gigaset QuickSync. Εάν δεν παρέχονται ορισμένες πληροφορίες, δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί η υπηρεσία ενημέρωσης. Όταν χρησιμοποιείτε το Gigaset QuickSync,
αποθηκεύουμε δεδομένα πρόσβασης στα αρχεία καταγραφής των διακομιστών, π.χ. το
όνομα του αρχείου που στάλθηκε, την ημερομηνία και την ώρα της σύνδεσης, την
ποσότητα των μεταφερθέντων δεδομένων και τον παροχέα με τον οποίο έγινε επαφή, τον
τύπο του φυλλομετρητή σας, τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, το λειτουργικό σύστημα
που χρησιμοποιείτε, και την κατάσταση πρόσβασης (μεταφορά αρχείων, μη εύρεση
αρχείου κλπ.), καθώς τη διεύθυνση IP σας. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε
επεξεργασία, μόνο για να είναι δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία της σύνδεσης δεδομένων
και από τα δεδομένα αυτά δεν μπορούμε να αντλήσουμε καμία πληροφορία για το άτομό
σας. Με τη Gigaset QuickSync δεν συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες όπως ονόματα,
διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός εάν
απαιτούνται σε συσχέτιση με μια συμβατική σχέση, παρέχονται σε εμάς από εσάς
οικειοθελώς (π.χ. κατά την εγγραφή, τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη ή τη συμμετοχή
σε μια έρευνα) ή εάν η συλλογή τους επιτρέπεται βάσει των ισχυόντων διατάξεων για την
προστασία των δεδομένων σας.
Εκτός από τους φορείς λειτουργίας της τεχνικής σύνδεσης δεδομένων (π.χ. παρόχους,
φορείς λειτουργίας δικτύων), κανένα τρίτο μέρος εκτός των εταιρειών της Gigaset δεν έχει
πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα σας κοινοποιούνται σε τρίτους,
μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβάσεων ή την τιμολόγηση και
εσείς έχετε συναινέσει στη διαβίβαση των δεδομένων σας.
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στη Gigaset για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο
για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε.
Σκοπός
Για τη λειτουργία της Gigaset QuickSync, χρησιμοποιούμε, κατά κανόνα, προσωπικές
πληροφορίες για τη σύνδεση της συσκευής σας με τους διακομιστές μας. Αυτό επιτρέπει τη
μεταφορά δεδομένων για ενημερώσεις λογισμικού.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας σε
συγκεντρωτικές λίστες και να την χρησιμοποιούμε για δικούς μας λόγους προώθησης, π.χ.
για την αποστολή ενδιαφερουσών προσφορών και πληροφοριών προϊόντων σχετικά με
μηνύματα στην QuickSync. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση και τη χρήση των
δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα στα
στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.
Προοριζόμενη χρήση
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στο διαδίκτυο συλλέγονται, υποβάλλονται σε
επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από τη Gigaset μόνο την επικοινωνία με εσάς, εκτός εάν
είναι απαραίτητη η συλλογή, η επεξεργασία ή η χρήση αυτών των δεδομένων για έναν από
τους ακόλουθους σκοπούς:
 για περαιτέρω σκοπούς που συσχετίζονται άμεσα με τον σκοπό για τον οποίο
συλλέχθηκαν εξαρχής τα προσωπικά δεδομένα
 για την προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση και την εκπλήρωση μιας σύμβασης με
εσάς
 σε συσχέτιση με νομικές υποχρεώσεις ή διατάξεις δημόσιων ή δικαστικών αρχών
 για τη δικαιολόγηση ή την προστασία ή να προστατεύσουμε έννομων αξιώσεων μας
ή την υπεράσπισή μας έναντι προσφυγών εναντίον μας
 για την αποφυγή κατάχρησης ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, όπως π.χ.
σκόπιμων επιθέσεων σε συστήματα πληροφορικής και για τη διασφάλιση της
ασφάλειας των δεδομένων
Σεβασμός δικαιωμάτων
Η Gigaset σέβεται τα δικαιώματα των πελατών αναφορικά με την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα πληροφόρησης, τη διόρθωση
λανθασμένων προσωπικών δεδομένων και τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων (εφόσον
αυτό δεν αντίκειται σε διατάξεις αρχών ή τις νόμιμες αξιώσεις).
Ασφάλεια
Η Gigaset λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων έναντι ακούσιας ή παράνομης διαγραφής ή τροποποίησης,
καθώς και έναντι απώλειας, μη εγκεκριμένης προώθησης και μη εγκεκριμένης πρόσβασης.
Ερωτήσεις και σχόλια
Η Gigaset θα απαντήσει σε όλα τα δικαιολογημένα αιτήματα σχετικά με τη θεώρηση και,
εάν χρειάζεται, τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων. Εάν έχετε
περαιτέρω ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση περί απορρήτου
(π.χ. αναφορικά με τη θεώρηση και επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων),
παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (data‐
protection@gigaset.com). Θα συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την δήλωση περί απορρήτου
σε περαιτέρω εξελίξεις που αφορούν το Διαδίκτυο. Οι αντίστοιχες αλλαγές θα
δημοσιεύονται έγκαιρα σε αυτήν τη σελίδα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επισκέπτεστε

περιοδικά αυτή τη σελίδα, για να είσαστε πάντα εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση της
δήλωσης περί απορρήτου.

Αλλαγές στη δήλωση περί απορρήτου
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας δήλωσης περί απορρήτου στις
ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων, όταν απαιτείται. Η τρέχουσα έκδοση
χρονολογείται από τον Μάιο του 2018.

