Προστασία Δεδομένων
Από : 24.05.2018
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Επομένως,
επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας αποκλειστικά βάσει νομικών κανονισμών ( DSGVO,
TKG 2003). Με την πολιτική απορρήτου σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα είδη
δεδομένων τα οποία υπόκεινται επεξεργασία στην ιστοσελίδα μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έρθετε σε επαφή μαζί μας μέσω φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα δεδομένα σας θα αποθηκευθούν για περίοδο 12 μηνών,
έτσι ώστε να γίνει επεξεργασία του αιτήματος και των όποιων ερωτημάτων ακολουθούν.
Δεν θα διαμοιράσουμε αυτές τις πληροφορίες δίχως την συγκατάθεση σας.
Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Αυτά είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία
αποθηκεύονται στην συσκευή που χρησιμοποιεί το φυλλομετρητή. Τα αρχεία αυτά δεν
προκαλούν βλάβη.
Η χρήση των cookies κάνει την προσφορά μας φιλική προς το χρήστη. Κάποια από αυτά
παραμένουν αποθηκευμένα στην συσκευή σας ώσπου να τα διαγράψετε και μας
επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον φυλλομετρητή σας κατά την επόμενη επίσκεψη σας
στην ιστοσελίδα μας.
Εάν δεν το επιθυμείτε αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας ώστε να σας
ενημερώνει για τη χρήση των cookies και να επιτρέπεται η αποθήκευση τους σε
μεμονωμένες περιπτώσεις.
Η απενεργοποίηση των cookies ίσως περιορίσει την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας.
Λειτουργικοί περιορισμοί χωρίς τα cookies
Εάν γενικά δεν μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies, ορισμένα χαρακτηριστικά και
σελίδες δεν θα δουλεύουν όπως αναμένεται. Συγκεκριμένα, η λειτουργία log in δεν θα
δουλεύει.
Μπορείτε πάντα να διαγράψετε τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας. Η
διαδικασία εξαρτάται από τον φυλλομετρητή, οπότε παρακαλούμε να το ελέγξετε στο
μενού του φυλλομετρητή σας (κάτω από το Help, ανοίγοντας το μενού του
φυλλομετρητή).
Web analytics
Αυτή η ιστοσελίδα κάνει χρήση των τεχνολογιών cookies της υπηρεσίας Google Analytics.
Ο πάροχος είναι: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043,
USA.
Η Google Analytics χρησιμοποιεί cookies.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων του χρήστη της
Google Analytics,
παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Google Privacy Policy:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
Μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή, από την Google, των δεδομένων που
από τα cookies και σχετίζονται με την χρήση της ιστοσελίδας καθώς και την
των δεδομένων, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τα plug-in ( πρόσθετα
φυλλομετρητή σας, τα οποία θα βρείτε στον σύνδεσμο που
https://tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = en
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Η IP διεύθυνση σας ανιχνεύεται αλλά λειτουργεί άμεσα η ψευδωνυμοποίηση ( π.χ,
διαγράφοντας τα τελευταία 8 bits). Επομένως, είναι δυνατός μόνο ένας κατά προσέγγιση
εντοπισμός.
Έχουμε σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με την Google.
Η επεξεργασία δεδομένων λαμβάνει χώρα στη βάση νομικών κανονισμών της παραγράφου
§ 96 Abs 3 TKG καθώς και του άρθρου Art. 6 Abs 1 a) (συναίνεση) και / ή f (έννομο
συμφέρον) του DSGVO ( GDPR).
Το ενδιαφέρον μας, υπό την έννοια του DSGVO ( GDPR έννομο συμφέρον) είναι η
βελτίωση όσων προσφέρουμε και της ιστοσελίδας μας. Εφόσον το απόρρητο των χρηστών
μας είναι σημαντικό για εμάς, τα δεδομένα του χρήστη επεξεργάζονται μέσω της μεθόδου
ψευδωνυμοποίησης.
Τα δεδομένα ενός χρήστη διατηρούνται για περίοδο 28 μηνών.
Τα δικαιώματα σας
Θεωρητικά έχετε δικαιώματα σε : πληροφορίες, διορθώσεις, διαγραφές, περιορισμό,
δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων, ανάκληση, άρση και αντίθεση, αντίδραση. Εάν
πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει το νόμο περί Προστασίας
Προσωπικών δεδομένων ή εάν τα δικαιώματα σας για την προστασία των δεδομένων σας
έχουν παραβιαστεί με κάποιον τρόπο, μπορείτε να παραπονεθείτε στην επιβλέπουσα αρχή.
Στην Ελλάδα, η τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα είναι:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:
BEST Institute for Professional Development and Personal Training GmbH
A-1070 Vienna, MariahilferStraße 8
Tel .: +43/1/585 50 50
Fax: +43/1/585 50 50 – 77
E-Mail: office@best.at

