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Σημαντικά στοιχεία 
Η παρούσα ιστοσελίδα περιγράφει πώς η Celebrity International Movers SA προστατεύει και 
κάνει χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στην εταιρεία όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα 
ιστοσελίδα. Εάν σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα 
ιστοσελίδα, αυτές θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους τρόπους που περιγράφονται 
στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα για την παρούσα 
πολιτική, παρακαλούμε αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
admin@celebrity.gr. Η παρούσα πολιτική ανανεώνεται ετησίως στις 1η Ιουνίου από την CQO 
και τον CIO.   
 
 

Εισαγωγή 
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε συγκεκριμένες πληροφορίες για τα πρόσωπα προκειμένου να 
παράσχουμε υπηρεσίες και να επιτρέπουμε συγκεκριμένες λειτουργίες στην παρούσα 
ιστοσελίδα. Επίσης, συλλέγουμε πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι 
επισκέπτες χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα και να παρουσιάσουμε αμέσως σχετικές 
πληροφορίες σε αυτούς.  
 

Τι δεδομένα συλλέγουμε 
Συλλέγουμε τις κάτωθι πληροφορίες:  

• Όνομα και τίτλος επαγγέλματος  
•Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 
• Δημογραφικές πληροφορίες, όπως ταχυδρομικός κωδικός, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα  
• Δεδομένα χρήσης της ιστοσελίδας   
• Άλλες πληροφορίες σχετικές με ερωτήματα πελατών 
• Άλλες πληροφορίες οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες προσφορές και έρευνες  

 
 

Πώς χρησιμοποιούμε τα παρόντα δεδομένα 
Η συλλογή των παρόντων δεδομένων μας βοηθά να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας, 
επιτρέποντάς μας να παραδίδουμε βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ειδικότερα, μπορεί να 
χρησιμοποιούμε τα δεδομένα:  

• Για τα εσωτερικά προσωπικά μας αρχεία 
• Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε  
• Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε απάντηση συγκεκριμένου ερωτήματος 
• Να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα για εσάς 
• Για να σας αποστέλλουμε email προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών και άλλων πραγμάτων 
που πιστεύουμε ότι είναι σχετικά με εσάς.  
• Για να σας αποστέλλουμε προωθητικά email ή για να επικοινωνούμε τηλεφωνικώς μαζί 
σας για υπηρεσίες, προσφορές και άλλα που πιστεύουμε ότι είναι σχετικά με εσάς 
• Για να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του τηλεφώνου ή του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς έρευνας της αγοράς.   
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Τα Cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε  
Τι είναι το cookie?  
Cookie αποκαλείται ένα μικρό αρχείο τοποθετημένο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. 
Επιτρέπει στην ιστοσελίδα μας να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας καθώς περιηγείστε σε  
διαφορετικές σελίδες στην ιστοσελίδα μας. Τα Cookies επιτρέπουν τις ιστοσελίδες και τις 
εφαρμογές να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας προκειμένου να παρουσιάζουν περιεχόμενο, 
επιλογές ή λειτουργίες που προορίζονται ειδικά για εσάς. Μας επιτρέπουν επίσης να 
λαμβάνουμε πληροφορίες όπως για παράδειγμα πόσοι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα 
και ποιες σελίδες επισκέπτονται.  
 

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies  
Χρησιμοποιούμε τα cookies:  

• Για να αναλύουμε την κυκλοφορία της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας πακέτα 
ανάλυσης. Συγκεντρωτικά δεδομένα χρήσης, μας βοηθούν να βελτιώσουμε την κατασκευή 
της ιστοσελίδας, το σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τις λειτουργίες.  
• Για να ελέγχουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, το 50% των χρηστών 
μας μπορεί να δουν ένα κομμάτι του περιεχομένου και το υπόλοιπο 50% ένα διαφορετικό 
κομμάτι του περιεχομένου.  
• Για να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας. Η ιστοσελίδα 
μπορεί να σας παρουσιάσει τις πληροφορίες που μπορεί να θεωρείτε σχετικές και 
ενδιαφέρουσες.  
• Για να αναγνωρίζουμε πότε επιστρέφετε στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να σας 
δείχνουμε το σχετικό περιεχόμενό σας ή να σας παράσχουμε τη λειτουργικότητα που 
χρησιμοποιούσατε προηγουμένως.  

 
Τα Cookies δε μας παρέχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία 
σχετική με εσάς εκτός από αυτή που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.  
 

Ελέγχοντας τα cookies  
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Ρυθμίσεις Cookies στο γρανάζι στην κάτω αριστερά γωνία 
στον ιστότοπο μας για να καταλάβετε και να αποφασίσετε πώς η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί 
τα cookies. 
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις cookies του προγράμματος πλοήγησής σας για να 
αποφασίσετε πώς η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τα cookies. Εάν δεν επιθυμείτε η ιστοσελίδα 
μας να αποθηκεύει τα cookies στον υπολογιστή σας ή στη συσκευή σας, μπορείτε να επιλέξετε 
να αρνηθεί το πρόγραμμα πλοήγησής σας τα cookies. Ωστόσο, παρακαλούμε λάβετε υπόψιν 
ότι αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τις λειτουργίες της ιστοσελίδα μας. Ορισμένες σελίδες και 
υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς. Αν δεν επιλέξετε την άρνηση της 
αποδοχής των cookies στο πρόγραμμα πλοήγησής σας, η ιστοσελίδα μας θα εκδίδει τα cookies 
όταν την επισκέπτεστε.  
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και πώς αυτά χρησιμοποιούνται, 
επισκεφτείτε Όλα τα σχετικά με τα Cookies. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Ελέγχοντας τις πληροφορίες σας 
Όταν συμπληρώνετε μία φόρμα ή παρέχετε τις πληροφορίες σας στην ιστοσελίδα μας, θα δείτε 
ένα κουτί επιβεβαίωσης το οποίο, κατόπιν επιλογής, σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα 
μάρκετινγκ από εμάς.  
 
Εάν συμφωνείτε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για σκοπούς μάρκετινγκ, μπορείτε 
εύκολα να αλλάξετε γνώμη αποστέλλοντας ένα απλό αίτημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
admin@celebrity.gr ή κάνοντας «κλικ» στον μη εγγεγραμμένο σύνδεσμο σε οποιοδήποτε email 
μάρκετινγκ που ενδέχεται να λάβετε.   
 
Ποτέ δε θα εκμισθώσουμε, διανείμουμε ή πωλήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα 
πρόσωπα εκτός εάν έχουμε την άδειά σας ή εάν ο νόμος το επιτρέπει. Οποιαδήποτε 
προσωπική πληροφορία διατηρούμε για εσάς είναι αποθηκευμένη και χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. 
 

Ασφάλεια 
Διατηρούμε πάντα τις πληροφορίες σας με ασφάλεια. Για να αποτρέψουμε αποκάλυψη από μη 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή πρόσβαση στις πληροφορίες σας, εφαρμόζουμε ισχυρά φυσικά 
και ηλεκτρονικά μέτρα ασφαλείας. Επίσης, ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες για να 
διασφαλίσουμε ότι εργαζόμαστε με όλα τα προσωπικά δεδομένα.   
 

Σύνδεσμοι από την ιστοσελίδα μας 
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους άλλων ιστοσελίδων. Παρακαλούμε 
λάβετε υπόψιν ότι δεν ελέγχουμε ιστοσελίδες έξω από τον διαδικτυακό τόπο celebrity.gr. Εάν 
παρέσχετε πληροφορίες σε ιστοσελίδα με την οποία συνδεόμαστε, δεν είμαστε υπεύθυνοι  για 
τη δική της προστασία και το δικό της απόρρητο. Παρακαλούμε να είστε πάντα προσεκτικοί 
όταν υποβάλλετε δεδομένα στις ιστοσελίδες. Διαβάστε πλήρως την προστασία δεδομένων της 
ιστοσελίδας και τις πολιτικές απορρήτου. 
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