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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
 

Στην Pentagon Sports & Travel δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε την ιδιωτικότητα των πελατών μας θέλοντας να 
νιώθετε ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Με την παρούσα πολιτική απορρήτου καθορίζεται ο 
τρόπος με τον οποίο θα χειριστούμε τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ). 
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΠΧ 
Αυτή η δήλωση πολιτικής προστασίας των ΔΠΧ περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα για εσάς και τους τρόπους με τους οποίους προστατεύουμε και 
επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα που συλλέγουμε. 
 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΠΧ  
Μπορούμε να συλλέξουμε είτε άμεσα είτε έμμεσα, να αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα ΔΠΧ: 
• στοιχεία για εσάς (συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμού σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου/email και του τηλεφωνικού σας αριθμού/κινητού) 
• δεδομένα που μας παρέχετε με σκοπό την εγγραφή σε μελλοντικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ειδοποιήσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και ενημερωτικά δελτία  
• οποιαδήποτε άλλα στοιχεία επιλέγετε να μας στείλετε 

 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΠΧ 
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε/υποβάλλονται σε εμάς θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που 
καθορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή σε σχετικά μέρη των υπηρεσιών που παρέχουμε. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να: 
• σας στέλνουμε γενικού περιεχομένου ενημερώσεις (όχι marketing) σχετικά με τις υπηρεσίες/προϊόντα μας 
• σας στέλνουμε συγκεκριμένες ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email που εσείς έχετε ζητήσει 
• απαντήσουμε σε αιτήματα περισσότερων πληροφοριών που μας έχετε υποβάλει σχετικά με τις 

υπηρεσίες/προϊόντα μας 
 
Δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΠΧ 
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς πρέπει να 
διορθωθούν ή να ενημερωθούν αποστέλλοντας μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pentagon.gr  
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΠΧ 
Η Pentagon Sports & Travel λαμβάνει κάθε εύλογη μέριμνα για να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς στους 
υπαλλήλους μας, στο μέτρο που είναι λογικά αναγκαίο για τους σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως 
ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.  
 
Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο: 
• στο βαθμό που είμαστε αναγκασμένοι από το νόμο να το πράξουμε σε σχέση με οποιαδήποτε νομική διαδικασία 

ή ενδεχόμενη δικαστική δίωξη 
• για να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης 

της παροχής δεδομένων σε τρίτους για σκοπούς πρόληψης τυχόν απάτης) 
 
Εκτός από όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, δεν πρόκειται να παρέχουμε τα δεδομένα σας σε 
τρίτους. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΠΧ 
Έχουμε λάβει εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, κακή χρήση ή 
αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλώς αποθηκευμένα με κωδικό 
πρόσβασης και προστατευμένα με τείχος προστασίας. Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιείτε ή 
λαμβάνετε από εμάς κρυπτογραφούνται με τεχνολογία SSL. Φυσικά, η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου είναι 
εγγενώς ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια αυτών που αποστέλλονται μέσω του 
διαδικτύου. 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
Η παρούσα πολιτική απορρήτου μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε να δείτε ένα 
ενημερωμένο έγγραφο πολιτικής απορρήτου όπως αυτό έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Pentagon Sports & 
Travel. Επίσης μπορούμε να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου/email. 
 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 
Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που σας παρέχει ο Κανονισμός, μπορείτε να ζητήσετε ενημέρωση για δικά σας ΔΠΧ ή 
να ζητήσετε διόρθωση ή περιορισμό επεξεργασίας ή διαγραφή των ΔΠΧ. 

Μπορείτε να μας καθοδηγήσετε να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/email ανά πάσα στιγμή. Στην πράξη, συνήθως θα συμφωνείτε ρητά εκ των προτέρων 
με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ ή θα σας παρέχουμε την ευκαιρία να 
αποκλείσετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορείτε να μας καθοδηγήσετε να 
καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα δικαιώματά σας του Κανονισμού Γενικής Προστασίας 
Δεδομένων. Οποιαδήποτε απομάκρυνση θα περιορίζεται στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και σε ό, τι 
επιτρέπεται από το νόμο. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις καλείστε να συμπληρώσετε μια αίτηση πρόσβασης SAR (Subject Access Request). Εμείς 
είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε σχετικά εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του SAR. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπληρώσετε αίτηση SAR παρακαλούμε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση info@pentagon.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
Ο ιστότοπος της εταιρείας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Σε καμιά περίπτωση δεν είμαστε 
υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές των ιστότοπων τρίτων μερών. 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων, παρακαλώ γράψτε μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@pentagon.gr ή 
ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: 
 
Pentagon Sports & Travel 
Χρυσοστόμου Σμύρνης 5 
551 32 Καλαμαριά / Θεσσαλονίκη 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΠΧ 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ΔΠΧ σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται είναι η PENTAGON SPORTS & TRAVEL. 

 


