
 

  

  

Πολιτική Απορρήτου στο Διαδίκτυο  
  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου 2018  
  

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου σας λέει πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και 
κοινοποιούμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων που 
συλλέγουμε στις ιστοσελίδες της AP Wireless που συνδέονται με αυτήν την Πολιτική  
Απορρήτου. (κάθε, «Ιστότοπος») με ισχύ από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε 
παραπάνω. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και υποβάλλοντας δεδομένα, συμφωνείτε ότι 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σύμφωνα με τους 
όρους αυτής της Πολιτικής.  
  

«Προσωπικά Δεδομένα», είναι κάθε πληροφορία που μας επιτρέπει να σας 
αναγνωρίζουμε, άμεσα ή έμμεσα, όπως η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, 
το όνομά σας, η διεύθυνση αποστολής και χρέωσης, ο αριθμός τηλεφώνου σας, το όνομα 
της εταιρείας σας, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, οποιαδήποτε μορφή αριθμού 
αναγνώρισης σας ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, 
ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική σας ταυτότητα.  
  

Μπαίνοντας σε αυτόν τον Ιστότοπο και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, 
αποδέχεστε ρητά τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.  
  

Για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (το 

"GDPR"), ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η AP Wireless Infrastructure 

Partners, LLC, της οποίας τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη διεύθυνση 4250 Executive 

Square, Suite 900, La Jolla, CA 92037 United States.  
  

Πληροφορίες που συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται.  
  

Συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο, 

συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της συσκευής σας, καθώς και στατιστικά στοιχεία 

σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Ιστότοπου. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τις σελίδες που 

είδατε ή αναζητήσατε, τις φορές απόκρισης μιας σελίδας, τα σφάλματα στη λήψη, τη διάρκεια 

των επισκέψεων συγκεκριμένων σελίδων, τις πληροφορίες αλληλεπίδρασης στη σελίδα (όπως 

κύλιση, κλικ και μετακινήσεις ποντικιού) ή τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την 

αποχώρηση από τη σελίδα. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτές τις πληροφορίες ως Προσωπικά 

Δεδομένα, εκτός εάν οι πληροφορίες μπορούν να σας προσδιορίσουν όταν σχετίζονται με άλλα 

Προσωπικά Δεδομένα που κατέχουμε ή όπου απαιτείται να το πράξουμε σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  
  

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον Ιστότοπό μας ανώνυμα ή να επιλέξετε να μας 
παρέχετε πληροφορίες. Συλλέγουμε τις πληροφορίες που υποβάλλετε κατά την επίσκεψή 
σας στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εγγραφής (το όνομά σας, τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό 
τού τηλεφώνου σας, καθώς και το όνομα χρήστη και τον κωδικός πρόσβασης σας), των 
στοιχείων επικοινωνίας εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για μια ερώτηση (διεύθυνση 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου) ή τις πληροφορίες πληρωμής (όνομα, 
διεύθυνση χρέωσης και αποστολής, πληροφορίες της κάρτας, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου). Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες από 
εσάς σχετικές με τα ακίνητα  

 
  

που ελέγχετε στο πλαίσιο της σύναψης μιας επιχειρηματικής συναλλαγής μαζί σας. 
Όταν μας παρέχετε δεδομένα, αναμένουμε ότι είναι ακριβείς και ενημερωμένα.  

  

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής 

του Απορρήτου που είναι σε ισχύ τη στιγμή που τα χρησιμοποιούμε. Θα επεξεργαστούμε τα 

Προσωπικά σας Δεδομένα εάν (1) έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η οποία μπορεί να 

ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, (2) εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας 

σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, (3) εάν είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο, 

(4) εάν απαιτείται η επεξεργασία τους για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή των 

συμφερόντων κάποιου άλλου προσώπου, ή (5) εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους 

σκοπούς των νόμιμων εμπορικών μας συμφερόντων, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα 

παρακάμπτονται από τα δικαιώματά σας και τα συμφέροντά σας. Χρησιμοποιούμε τις 

συλλεγόμενες πληροφορίες για τα νόμιμα εμπορικά μας συμφέροντα, όπως για το να 

βελτιώσουμε τον Ιστότοπό μας, να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και για να προσφέρουμε 

τα δικά μας προϊόντα ή τα προϊόντα των συνεργατών μας ή τρίτων, που πιστεύουμε ότι μπορεί 

να σας ενδιαφέρουν. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
  

Για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας    

   

Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων της 

εξυπηρέτηση πελατών   
     

Για να σας στείλουμε επικοινωνίες σχετικές με τις τρέχουσες υπηρεσίες μας, 

τις νέες υπηρεσίες  

  που αναπτύσσουμε και με τις ευκαιρίες που μπορεί να έχετε στη διάθεσή σας   

   

Για να σας ειδοποιήσουμε για νέες δυνατότητες ή βελτιώσεις στις υπηρεσίες μας   
   

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις συναλλαγές σας ή για 
πιθανές συναλλαγές μαζί μας    

     

Εάν είστε ήδη πελάτης, για να διαχειριστούμε το δικό σας  

  λογαριασμό συμπεριλαμβανομένης την επεξεργασία των πληρωμών   

   



    

Για να επεκτείνουμε την επιχείρησή μας   
     

Για να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπός μας και οι υπηρεσίες μας 
λειτουργούν με αποτελεσματικό  

  τρόπο για εσάς   

   

Για να διατηρήσουμε τον Ιστότοπό μας σίγουρο και ασφαλή   

     

Για τη μέτρηση ή κατανόηση της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης 
και της εμβέλειας.    

  

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να απαντήσουμε στα 
ερωτήματά σας ή για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Προσπαθούμε να συλλέγουμε μόνο τις πληροφορίες που είναι εύλογα 
απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς ή για να απαντήσουμε στα ερωτήματά 
σας.  

  

  

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια τεχνολογία για τη συλλογή συνολικών (μη 

προσωπικών) πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από όλους τους 

επισκέπτες μας, ώστε να μας βοηθήσουν να θυμόμαστε εσάς και τις προτιμήσεις σας 

όταν ξανά επισκεφτείτε τον Ιστότοπο. Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία του Ιστότοπού μας («Απαραίτητα Cookies»). Αυτά τα cookies επιτρέπουν 

υπηρεσίες τις οποίες εσείς ειδικώς ζητήσατε. Αυτά τα cookies παραμένουν στη συσκευή 

σας μόνο μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας αφού επισκεφθείτε τον 

Ιστότοπό μας. Ορισμένα cookies χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανώνυμων 

πληροφοριών στις σελίδες που επισκεφτήκατε («Cookies Απόδοσης»). Για παράδειγμα, 

ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Cookies Απόδοσης για να παρακολουθήσουμε ποιες 

σελίδες είναι πιο δημοφιλείς, ποια μέθοδος σύνδεσης μεταξύ σελίδων είναι πιο 

αποτελεσματική και για να προσδιορίσουμε γιατί ορισμένες σελίδες λαμβάνουν μηνύματα 

σφάλματος. Αυτά τα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μόνο μέχρι να κλείσετε το 

πρόγραμμα περιήγησής σας αφού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Μερικά cookies 

θυμούνται τις επιλογές που κάνετε για να βελτιώσετε την εμπειρία σας («Cookies 

Λειτουργικότητας»). Αυτά τα Cookies Λειτουργικότητας παραμένουν στη συσκευή σας για 

ένα παρατεραμένο χρονικό διάστημα. Όταν επισκέπτεστε ξανά την ιστοσελίδα μας, 

αναγνωρίζουμε τα Cookies Λειτουργικότητας και θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας ή 

μπορούμε να σας συνδέσουμε αυτόματα στην ιστοσελίδα. Τα Προσωπικά Δεδομένα στο 

σύστημά μας ενδέχεται να σχετίζονται με τα Cookies Λειτουργικότητας, αλλά τα ίδια τα 

cookies δεν περιέχουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα.  Τέλος, ενδέχεται να 

χρησιμοποιήσουμε τα «Cookies Στόχευσης της Διαφήμισης βάση της Συμπεριφοράς» τα 

οποία συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησής σας, ώστε να 

διαλέγουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Περαιτέρω γενικές  

  πληροφορίες σχετικές με τα cookies και τον τρόπο λειτουργίας τους, είναι  

διαθέσιμες στο www.allaboutcookies.org. Οι επισκέπτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορούν να επισκεφθούν το  

  www.youronlinechoices.com/uk,για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά αυτήν την τυπολογία 
των cookies.  

  

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/uk
http://www.youronlinechoices.com/uk
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Μπορούμε περιστασιακά να επιτρέπουμε σε επιλεγμένα τρίτα μέρη να 
τοποθετούν cookies στον Ιστότοπο ώστε να μας παρέχουν καλύτερες πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου ή των δημογραφικών στοιχείων του χρήστη ή για 
να σας παρέχουμε σχετικές διαφημίσεις. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να συλλέγουν 
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες ενός καταναλωτή με την 
πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικούς ιστότοπους όταν αυτός ή αυτή χρησιμοποιεί 
την ιστοσελίδα μας. Μπορούμε επίσης να επιτρέψουμε σε τρίτους παρόχους 
υπηρεσιών να τοποθετήσουν cookies στον Ιστότοπό μας ώστε να εκτελούν 
αναλυτικές ή εμπορικές λειτουργίες, μόνο εάν ειδοποιηθείτε από αυτούς και εάν έχετε 
συναινέσει στη χρήση. Δεν ελέγχουμε τη χρήση των cookies τρίτων ή τις 
προκύπτουσες πληροφορίες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για ενέργειες ή πολιτικές 
τέτοιων τρίτων.  

  

Δεν χρησιμοποιούμε τεχνολογία που αναγνωρίζει ένα σήμα «do-not-track» (μην 
παρακολούθησης) προερχόμενο από το πρόγραμμα περιήγησής σας.  

  

Οι συγκεκριμένοι τύποι cookies πρώτων και τρίτων μερών που τοποθετούνται 
από τον Ιστότοπο και οι σκοποί που εκτελούν, περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

              
  
Σ. 3 

 Τύποι των Cookies      

         
   
  

Ποιος παρέχει 

αυτά τα cookies  

  

Πώς να τα Απορρίψετε       

          
       

Αυστηρώς Απαραίτητα 
Cookies  

         
   
  

- AP Wireless  
    
      

Αυτά τα cookies είναι απολύτως 

απαραίτητα  για να λειτουργήσει ο 

Ιστότοπος και ως εκ τούτου  

      

Αυτά είναι τα cookies που  
απαιτούνται για τη λειτουργία  
του Ιστότοπου.  
Περιλαμβάνουν, για  
παράδειγμα, cookies που σας 

επιτρέπουν να συνδεθείτε στις 

ασφαλείς περιοχές των 

ιστοσελίδων μας, να 

χρησιμοποιήσετε το καλάθι 

αγορών ή να 

χρησιμοποιήσετε την 

ηλεκτρονική χρέωση.  

      

     δεν μπορούν να απορριφθούν. Ωστόσο 
μπορούν να διαγραφούν ή να 
αποκλειστούν χρησιμοποιώντας το 
πρόγραμμα περιήγησής σας,  
 από τις ρυθμίσεις.      
           

           

           

           
         

 Αυτά τα cookies μπορούν να 
διαγραφούν ή  

    

    

    

    

    

    
  

Cookies Απόδοσης   και  - AP Wireless  



    

Cookies Λειτουργικότητας   
         

   

  

 -    
 να αποκλειστούν χρησιμοποιώντας τις 
ρυθμίσεις του προγράμματος 
περιήγησής σας.  
           

Αυτά χρησιμοποιούνται για να 

σας αναγνωρίζουν όταν 

επιστρέφετε στον  

Ιστότοπο. Αυτό μας επιτρέπει 

να προσαρμόσουμε το 

περιεχόμενό μας για εσάς και  

να θυμόμαστε τις προτιμήσεις 

σας (για παράδειγμα, την 

επιλογή της γλώσσας ή της 

περιοχής σας), αλλά δεν είναι 

απαραίτητες για την απόδοση 

του Ιστότοπου.      

     

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
         

 Αυτά τα cookies μπορούν να 
διαγραφούν ή  

Αναλυτικά ή 
Προσαρμοστικά  - AP Wireless  

 Cookies         
         

   

- Google  

 να αποκλειστούν χρησιμοποιώντας τις 
ρυθμίσεις του προγράμματος 
περιήγησής σας.  
           

 Αυτά τα cookies συλλέγουν 

πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο οι 
χρήστες μπαίνουν και 
μετακινούνται στον Ιστότοπο. 
Χρησιμοποιούμε αυτές τις 
πληροφορίες σε οποιαδήποτε 
συνολική φόρμα για 

  Universal   Εναλλακτικά, παρακαλώ ακολουθήστε 
τους παρακάτω συνδέσμους  

Analytics   για να εξαιρεθείτε:      

    
    
      

     
      

  

 - Google Universal Analytics  

https://tools.google.com/dlpage/ga  

          

  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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να μας βοηθήσουν να 

βελτιώσουμε τον τρόπο 

λειτουργίας του Ιστότοπου ή 

για να προσαρμόσουμε τον 

Ιστότοπο σύμφωνα με τα 

ενδιαφέροντά σας.   

   

    

  
  

  

   

  

   optout  
             

         

             
      

                       

             
    

                         

Cookies Διαφημίσεων    - Quantcast    

Αυτά τα cookies μπορούν να 
διαγραφούν ή  

Αυτά τα cookies 
χρησιμοποιούνται για  

να διαλέξουν τις διαφημίσεις 
που εμφανίζονται στον 
Ιστότοπο και οι οποίες 
σας ταιριάζουν. Αυτά τα 
cookies αποτρέπουν την 
επανεμφάνιση των 
διαφημίσεων και 
βεβαιώνουν ότι οι 
διαφημίσεις εμφανίζονται 
σωστά. Ορισμένα cookies 
τρίτων, που ενδέχεται να 
παρακολουθούν τους 
χρήστες σε διαφορετικούς 
ιστότοπους, θα σας 
παρέχουν διαφημίσεις 
σχετικές με τα ενδιαφέροντά 
σας.  

        

        

        

        

        
        

        

    

  

 - Doubleclick    
να αποκλειστούν χρησιμοποιώντας τις 
ρυθμίσεις του προγράμματος 
περιήγησής σας.  

               

     
    Εναλλακτικά, παρακαλώ ακολουθήστε 

τους συνδέσμους  
    παρακάτω για να εξαιρεθείτε:  

    

       

 -  
Quantcast:  

    

 
    

   https://www.quantcast.com/opt-  
    

   out/    
              

       
    
       

   

    
    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

  

- Doubleclick:     

   

https://www.google.com/settings/a   

   

   ds/plugin   

Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε επιλογές 

των cookies διαφήμισης μεταβαίνοντας 

στο: -  

http://www.aboutads.info/choices/,   

- http://www.networkadvertising.org/   

choices/; ή στο  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.quantcast.com/opt-out/
https://www.quantcast.com/opt-out/
https://www.quantcast.com/opt-out/
https://www.quantcast.com/opt-out/
https://www.quantcast.com/opt-out/
https://www.quantcast.com/opt-out/
https://www.quantcast.com/opt-out/
https://www.quantcast.com/opt-out/
https://www.quantcast.com/opt-out/
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
https://www.google.com/settings/ads/plugin
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
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Cookies Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης    - Twitter    

          

- http://youronlinechoices.com/.  
      

Αυτά τα cookies μπορούν να 
διαγραφούν ή  

 Αυτά τα cookies μας 
επιτρέπουν να 

  

  - YouTube    
    

να μπλοκαριστούν χρησιμοποιώντας τις 
λειτουργίες των ρυθμίσεων του 
προγράμματος περιήγησής σας 
(ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να 
ελέγξετε τα Cookies, παρακάτω).  

              

Εναλλακτικά, παρακαλώ ακολουθήστε 
τους παρακάτω συνδέσμους  

παρακάτω για να εξαιρεθείτε:  

ενσωματώσουμε  τα μέσα 
κοινωνικήςδικτύωσης στον 
Ιστότοπο και επίσης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για 
διαφημιστικούς σκοπούς.   

        

     

    

    

    
    

  

-  Twitter:  
     
  

  

  

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Παιδιών.  
  

Αυτός ο Ιστότοπος ούτε έχει σχεδιαστεί, αλλά ούτε και έχει σκοπό να είναι 
ελκυστικός για χρήση από παιδιά κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας 
από παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, παρακαλούμε να μην μας 
υποβάλετε πληροφορίες.  

  

Πρόσβαση στις πληροφορίες και στις επιλογές σας.  
  

Μπορείτε να ενημερώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία σας ανά 

πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο privacy@apwip.com. Ενδέχεται να σας 

ζητήσουμε πληροφορίες για την επικύρωση της ταυτότητάς σας και θα απαντήσουμε στο 

αίτημά σας εντός 20 ημερών. Εάν ζητήσετε τη διαγραφή των πληροφοριών σας, ενδέχεται 

να υπάρχουν περιστάσεις όπου, για νομικούς λόγους ή για λόγους κανονιστικής 

συμμόρφωσης, δεν επιτρέπεται να διαγράψουμε τις πληροφορίες. Εάν μια τέτοια 

κατάσταση προκύψει, θα σας συμβουλέψουμε πάνω σε αυτό το θέμα.  
  

Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από εμάς, χρησιμοποιώντας την «κατάργηση εγγραφής» που βρίσκεται στις οδηγίες 

   https://twitter.com/personalization  

  -  YouTube:  
https://support.google.com/ads/an 

swer/2662922?hl=en-GB  

http://youronlinechoices.com/
http://youronlinechoices.com/
http://youronlinechoices.com/
https://twitter.com/personalization
https://twitter.com/personalization
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
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όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς. Αυτό δεν 
θα μας εμποδίσει στο να στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 
το λογαριασμό σας ή τις συναλλαγές σας μαζί μας.  

  

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε ή να αποκλείσετε τα cookies ρυθμίζοντας 
το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε είτε να απορρίψει όλα τα cookies, είτε να 
επιτρέψει μόνο τα cookies από επιλεγμένους ιστότοπους. Εάν αποκλείσετε τα cookies, 
η απόδοση του Ιστότοπου ενδέχεται να επηρεαστεί και ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται 
να μην λειτουργούν καθόλου.  

  

Κοινοποίηση των πληροφοριών σας.  
  

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε ανεξάρτητους 

τρίτους: (1) εάν το ζητήσετε ή το εξουσιοδοτήσετε· (2) εάν οι πληροφορίες παρέχονται για 

την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής σας· (3) εάν οι πληροφορίες παρέχονται για τη 

συμμόρφωση με το νόμο, για ισχύοντες κανονισμούς, για κυβερνητικά και εν μέρει-

κυβερνητικά αιτήματα, για δικαστικές εντολές ή κλήσεις, για την εφαρμογή των Όρων 

Χρήσης ή άλλων συμφωνιών ή για την προστασία των δικαιωμάτων μας, της ιδιοκτησίας 

ή της ασφάλειάς, ή των δικαιωμάτων της ιδιοκτησία ή της ασφάλεια των χρηστών μας ή 

άλλων (π.χ., σε έναν οργανισμό προστασίας του καταναλωτή για την υπεράσπιση από 

απάτες κ.λπ.)· (4) εάν η αποκάλυψη γίνεται ως μέρος μιας αγοράς, μεταφοράς ή πώλησης 

υπηρεσιών ή περιουσιακών στοιχείων (π.χ., σε περίπτωση που ουσιαστικά όλη η 

περιουσία μας αποκτηθεί από κάποιον άλλον, οι πληροφορίες πελατών ενδέχεται να είναι 

ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία)· (5) εάν οι πληροφορίες παρέχονται 

στους αντιπροσώπους μας, σε εξωτερικούς προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών για την 

εκτέλεση λειτουργιών εκ μέρους μας (π.χ. για ανάλυση δεδομένων,  
  

παροχή βοήθειας με το μάρκετινγκ, παροχή εξυπηρέτησης πελατών, επεξεργασίας 
παραγγελιών κ.λπ.)· ή (6) όπως αλλιώς περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική 
Απορρήτου.  

  

Θα μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο σε αξιόπιστους τρίτους οι 
οποίοι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ασφαλείας που διέπουν για την επεξεργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί και οι 
οποίοι μπορούν να αποδείξουν τη δέσμευσή τους για τη συμμόρφωση με αυτά τα 
μέτρα.  

  

Εάν τρίτοι επεξεργάζονται για λογαριασμό μας τα Προσωπικά σας Δεδομένα, θα 
τους απαιτηθεί να συμφωνήσουν, μέσω σύμβασης ή με άλλο τρόπο, ώστε να 
επεξεργαστούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Αυτή η σύμβαση θα ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι το τρίτο μέρος και ο εκπρόσωπός του θα 
πρέπει να ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας, ή όπως επιτρέπεται από το 
νόμο.  

  

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας στις θυγατρικές μας εταιρείες.  
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Δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία σας σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.  
  

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις μη-ιδιωτικές, ομαδοποιημένες ή αλλιώς μη-
προσωπικές σας πληροφορίες, όπως οι στατιστικές για τη χρήση των Προϊόντων μας, 
στους συνεργάτες μας και σε τρίτους.  

  

Ασφάλεια.  
  

Παίρνουμε εύλογα τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα για την προστασία των 

πληροφοριών που περιέχονται στο σύστημά μας εναντίον της κατάχρησης, απώλειας ή 

αλλοίωσης. Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε διακομιστές, οι 

οποίοι βρίσκονται σε ασφαλείς εγκαταστάσεις με περιορισμένη πρόσβαση και προστατεύονται 

από πρωτόκολλα και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν την ασφάλεια 

αυτών των πληροφοριών. Χρησιμοποιούμε την στάνταρ τεχνολογία SSL για την προστασία 

των πληροφοριών που μεταφέρονται στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, κανένας διακομιστής, 

υπολογιστής ή δίκτυο επικοινωνιών ή σύστημα, ή μετάδοση δεδομένων μέσω Διαδικτύου 

μπορεί να εγγυηθεί ως 100% ασφαλής. Ως αποτέλεσμα, ενώ προσπαθούμε να 

προστατεύσουμε τις πληροφορίες των χρηστών, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να 

εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας διαβιβάζετε. Εάν λάβουμε οδηγίες 

χρησιμοποιώντας τις στοιχεία σύνδεσής σας, θα θεωρήσουμε ότι έχετε εγκρίνει τις οδηγίες.  
  

Πού αποθηκεύουμε τα στοιχεία σας.  

  

Οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται να 

μεταφερθούν και να αποθηκευτούν στους διακομιστές μας στις Ηνωμένες Πολιτείες της 

Αμερικής. Μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασίααπό το προσωπικό που 

δουλεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη χώρα καταγωγής σας, το οποίο εργάζεται για 

εμάς ή γιακάποιον από τους προμηθευτές μας. Υποβάλλοντας τα προσωπικά σας 

δεδομένα, αποδέχεστε αυτήν τη μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία.  
  

Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους.  
     
  

Μπορούμε να επιτρέψουμε σε άλλους να συνδέθούν με αυτόν τον Ιστότοπο ή 
να δημοσιεύουν έναν σύνδεσμο του ιστότοπου τους στο δικό μας. Δεν εγκρίνουμε 
αυτούς τους ιστότοπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για άλλους ιστότοπους ή τις 
πρακτικές απορρήτου τους. Παρακαλώ διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους πριν 
από την υποβολή πληροφοριών.  

  

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.  
  

Καθώς μεγαλώνουμε και αλλάζουμε, ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική 
Απορρήτου. Η Πολιτική που ισχύει τη στιγμή που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο διέπει 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Εάν 
πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές, θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη 
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Πολιτική και την αναθεωρημένη ημερομηνία ισχύος σε αυτόν τον Ιστότοπο. Παρακαλώ 
ελέγξτε εδώ μια στις τόσες για να δείτε τυχόν αλλαγές.  

  

Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε, να ενημερώσουμε ή να 
τροποποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα τα οποία διατηρούμε. Επικοινωνήστε 
μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω, για να ενημερώσετε τα στοιχεία 
σας. Λάβετε υπόψη ότι πριν μπορέσουμε να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στις 
πληροφορίες σας, πρέπει να επιβεβαιώσουμε και να επικυρώσουμε ότι είστε το 
υποκείμενο των δεδομένων που υποβάλλει το αίτημα για αλλαγές. Εάν απορρίψουμε 
το αίτημά σας, θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε ένσταση, ή να υποβάλετε ένσταση 
για τυχόν άλλα ανεπίλυτα ζητήματα, παράπονα και διαφορές.  

  

Με την επιφύλαξη της οποιασδήποτε νομοθεσίας που ενδέχεται από καιρό σε καιρό να 

μας υποχρεώσει να αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για ένα ορισμένο χρονικό 

διάστημα, θα σεβαστούμε τις επιθυμίες σας για τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών 

Δεδομένων. Διαφορετικά, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες των Προσωπικών σας Δεδομένων 

για όσο διάστημα πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας όπως 

περιγράφονται λεπτομερώς στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  
  

Μπορείτε να μας ρωτήσετε το αν διατηρούμε δικά σας Προσωπικά Δεδομένα και 
μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών των Προσωπικών Δεδομένων. 
Πριν σας στείλουμε το οποιοδήποτε Προσωπικό Δεδομένο, θα σας ζητήσουμε να 
προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητά σας. Εάν δεν μπορείτε να 
προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητά σας, διατηρούμε το δικαίωμα να 
αρνηθούμε να σας στείλουμε τα οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα. Θα 
ανταποκριθούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε στα αιτήματά σας σχετικά με τις 
λεπτομέρειες των Προσωπικών σας Δεδομένων τα οποία διατηρούμε.  

  

Τα ευρωπαϊκά σας δικαιώματα απορρήτου  
  

Μόνο για άτομα εντός του ΕΟΧ. Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR), σε ορισμένες περιστάσεις, έχετε το δικαίωμα: (α) να ζητήσετε την 

πρόσβαση σε οποιοδήποτε Προσωπικό σας Δεδομένο το οποίο διατηρούμε και άλλες 

σχετικές πληροφορίες, (β) να λάβετε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση 

τυχόν ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων, (γ) να ζητήστε να διαγραφούν τα 

Προσωπικά σας Δεδομένα υπό την προϋπόθεση ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν 

απαιτούνται από την AP Wireless για συμμόρφωση με κάποια νομική υποχρέωση 

βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας του κράτους του χρήστη ή για τη 

σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση μιας νομικής αξίωσης, (δ) να εμποδίσετε ή 

περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, εκτός εάν απαιτείται 

η επεξεργασία για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· και (ε) να 

ζητήσετε τη μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων απευθείας σε έναν τρίτο 

όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.  
  

Επιπλέον, εάν πιστεύετε ότι η AP Wireless δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωσή της 

σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή με τον Ευρωπαϊκό Νόμο, έχετε το δικαίωμα να 
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υποβάλλετε καταγγελία στην οποιαδήποτε Αρχή Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ, όπως το 

Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου.  
  

Επικοινωνήστε μαζί μας.  
  

Αυτός ο Ιστότοπος λειτουργεί και βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία της AP Wireless 
Infrastructure Partners, LLC. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο AP Wireless 
Infrastructure Partners, LLC, 4250 Executive Square, Suite 900, La Jolla, CA 92037.  

                        
                   
       
                                    
                   
      

  


