Το κόµµα Φιλελεύθερη Συµµαχία δεσµεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας
δεδοµένα και να σέβεται την ευρωπαϊκή νοµοθεσία σχετικά µε το θέµα αυτό, ιδίως
στο πλαίσιο του Κανονισµού Γενικής Προστασίας Δεδοµένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679.
Αυτό το έγγραφο εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουµε και πώς τις συλλέγουµε.
Αυτό το έγγραφο εξηγεί:
• Τι είναι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)
• Τι δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουµε
• Πώς χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουµε
• Τι πληροφορίες µοιραζόµαστε µε τρίτους
• Τι µέτρα κάνουµε για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων σας στο
διαδίκτυο
• Τι επιλογές έχετε σχετικά µε τις πληροφορίες σας
Το παρόν έγγραφο ισχύει για όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)
σχετικά µε τα µέλη του και το κοινό που συλλέγονται και χρησιµοποιούνται από το
κόµµα της Φιλελεύθερης Συµµαχίας .
Αυτό το Έγγραφο ισχύει επίσης για καµπάνιες που πραγµατοποιούµε µέσω
ιστοτόπων κοινωνικών µέσων τρίτων (π.χ. Facebook, Twitter και Instagram), τις
οποίες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να συλλέξουµε πληροφορίες για εσάς.
Αυτοί οι ιστότοποι, όπως εξηγείται παρακάτω, θα πρέπει επίσης να έχουν τις δικές
τους πολιτικές απορρήτου που καλύπτουν τις πληροφορίες που συλλέγουν για
εσάς.
Οποιαδήποτε συλλογή πληροφοριών στην πλατφόρµα του κόµµατος της
Φιλελεύθερης Συµµαχίας αντιµετωπίζεται ως εµπιστευτική. Όλες οι πληροφορίες
αποθηκεύονται µε ασφάλεια και πρόσβαση διαθέτει µόνο εξουσιοδοτηµένο
πρόσωπο. Το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο της Φιλελεύθερης Συµµαχίας εφαρµόζει
και διατηρεί τα κατάλληλα τεχνικά, προστατευτικά και οργανωτικά µέτρα για την
προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από µη εξουσιοδοτηµένη ή
παράνοµη επεξεργασία και χρήση καθώς και κατά της τυχαίας απώλειας,
καταστροφής, ζηµίας, κλοπής ή αποκάλυψης.
Αφού διαβάσετε αυτήν την ειδοποίηση, εάν έχετε περαιτέρω απορίες σχετικά µε τον
τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί
µας χρησιµοποιώντας τα στοιχεία στο τέλος αυτής της δήλωσης.
Τι είναι τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ);
Όπως χρησιµοποιείται εδώ, οι όροι " δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ)" και
«προσωπικές πληροφορίες» σηµαίνουν πληροφορίες που προσδιορίζουν
συγκεκριµένα ένα άτοµο (όπως όνοµα, διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή αριθµό πιστωτικής κάρτας) και πληροφορίες σχετικά
µε το άτοµο ή τις δραστηριότητές του / σε πληροφορίες που µπορούν να
εντοπίσουν ένα άτοµο. Οι προσωπικές πληροφορίες δεν περιλαµβάνουν
"συγκεντρωτικές" πληροφορίες, δηλαδή δεδοµένα που συλλέγουµε για τη χρήση
των ιστότοπων ή για µια οµάδα ή κατηγορία χρηστών υπηρεσιών από τις οποίες
έχουν αφαιρεθεί ατοµικές ταυτότητες ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουµε;
Ενεργή συλλογή: Οι προσωπικές πληροφορίες µπορούν να συλλέγονται µε
διάφορους τρόπους όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους µας. Συλλέγουµε ορισµένες
πληροφορίες που µας παρέχετε οικειοθελώς, όπως όταν υπογράφετε µια αίτηση,
κάνετε µια δωρεά, κάνετε µια κατάθεση στον τραπεζικό µας λογαριασµό, µας
στέλνετε ένα email ή εγγράφεστε για να λάβετε ενηµερώσεις µέσω email,
συνδέεστε µέσω µιας κοινωνικής ροής, συµπληρώνετε ένα έντυπο, όταν ζητάτε
πληροφορίες ή υποβάλετε αίτηση για να γίνετε µέλος ή για να εργαστείτε για εµάς.
Αυτές οι πληροφορίες µπορεί να περιλαµβάνουν προσωπικά στοιχεία, όπως το
όνοµα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τον αριθµό
τηλεφώνου και τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας. Προσωπικές και
δηµογραφικές πληροφορίες µπορούν επίσης να συλλέγονται, εάν παρέχετε αυτές
τις πληροφορίες, σε σχέση µε την διαγραφή σχολίων, την ανάρτηση σχολίων
ιστολογίου ή άλλου περιεχοµένου και την αποστολή ενός µηνύµατος προς εµάς.
Επιπλέον, από καιρό σε καιρό µπορούµε να συλλέγουµε δηµογραφικά στοιχεία,
επαφές ή άλλες προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε σχέση µε τη συµµετοχή
σας σε έρευνες, διαγωνισµούς, παιχνίδια, προωθήσεις, εγγραφές γεγονότων και
άλλες δραστηριότητες στους ιστότοπους µας.
Πώς χρησιµοποιούµε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουµε;
Αν µας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνήσουµε µαζί σας, για
παράδειγµα, σηµειώνοντας ένα πλαίσιο ελέγχου σε µια αναφορά ή έρευνα, το
κόµµα της Φιλελεύθερης Συµµαχίας µπορεί να χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες που
παρέχετε για να επικοινωνήσουµε µαζί σας. Παρέχοντας τα δεδοµένα σας σε εµάς
και σηµειώνοντας το πλαίσιο συγκατάθεσης, συµφωνείτε να επικοινωνούµε µαζί
σας στο µέλλον µε email, ταχυδροµείο ή τηλέφωνο.
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουµε:
• Για να σας παρέχουµε τις υπηρεσίες, τα προϊόντα ή τις πληροφορίες που ζητάτε
και να επεξεργαζόµαστε και να ολοκληρώνουµε αυτά τα αιτήµατα και οποιεσδήποτε
συναφείς συναλλαγές.
• Για να αναζητούµε πολιτική υποστήριξη.
• Για να επεξεργαζόµαστε την αίτησή σας για εθελοντισµό.
• Για να σας στείλουµε επιβεβαιώσεις, ενηµερώσεις και ειδοποιήσεις.
• Για να σας ενηµερώσουµε για σηµαντικές αλλαγές στις ιστοσελίδες µας.
• Για να σας στέλνουµε ενηµερωτικά δελτία και να σας προσφέρουµε µε άλλο
τρόπο πληροφορίες ή υπηρεσίες που ζητάτε ή που πιστεύουµε ότι θα σας
ενδιαφέρουν, όπως σας στέλνουµε πληροφορίες για να σας ενηµερώνουµε για
διάφορες εκστρατείες, υποψηφίους, θέµατα, εκδηλώσεις, πόρους, προωθήσεις,
διαγωνισµούς , προϊόντα και υπηρεσίες;
• Για να σας βοηθήσουµε να συνδεθείτε µε άλλους υποστηρικτές.
• Για να διαχειρίζόµαστε αρχεία µελών,
• Για να σας υπενθυµίσουµε να ψηφίζετε.
• Για να σας βοηθήσουµε στην εύρεση των πληροφοριών εγγραφής και της
τοποθεσίας ψηφοφορίας.
• Για να ζητήσουµε ανατροφοδότηση και σε αντίθετη περίπτωση να
επικοινωνήσουµε µαζί σας σχετικά µε τη χρήση των ιστοτόπων σας.

• Για να απαντάµε στα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τις υποβολές, τα
αιτήµατα, τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας.
• Για να παρακολουθούµε και να αναλύουµε τη χρήση και τις τάσεις του ιστότοπου,
καθώς και να προσαρµόζουµε και να βελτιώνουµε τον ιστότοπο.
• Για να ειδοποιούµε και να επικοινωνούµε µε τους διαγωνιζόµενους.
• Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν οι πληροφορίες και
ρητώς δηλώσατε την συναίνεσή σας ως προς αυτή τη συλλογή και για τους
συγκεκριµένους σκοπούς.
Ποιες πληροφορίες µοιραζόµαστε µε τρίτους;
Αποτελεί πολιτική µας να µην µοιραζόµαστε τα προσωπικά στοιχεία που
συλλέγουµε από εσάς µέσω των ιστοτόπων µας µε τρίτους, εκτός από όσα
περιγράφονται στο παρόν έγγραφο ή όπως αποκαλύπτεται µε άλλον τρόπο στους
ιστότοπους. Για παράδειγµα, µπορούµε να µοιραστούµε τις προσωπικές
πληροφορίες ως εξής:
• Να γνωστοποιήσουµε τις απαιτούµενες πληροφορίες σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε
το καθεστώς των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τους κανόνες
χρηµατοδότησης για τη συλλογή (και γνωστοποίηση) των στοιχείων των δωρητών
και του δωρεές από κάθε δωρητή, εφόσον υπερβαίνουν τα 1500 ευρώ ετησίως ·
• Να γνωστοποιήσουµε τις απαιτούµενες πληροφορίες σύµφωνα µε τον ελληνική
νοµοθεσία (Ν. 4304/2014 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4472/2017) σχετικά µε το
καθεστώς των πολιτικών κοµµάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τους κανόνες
χρηµατοδότησης για τη συλλογή (και γνωστοποίηση) των στοιχείων των δωρητών
και του δωρεές από κάθε δωρητή, εφόσον υπερβαίνουν τα 1200 ευρώ ετησίως ·
• Όταν πιστεύουµε καλή τη πίστει ότι είµαστε νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι ή
υποχρεωµένοι να το πράξουµε ή ότι αυτό είναι λογικά απαραίτητο ή κατάλληλο για
να συµµορφωθεί µε το νόµο ή τις νοµικές διαδικασίες ή να απαντήσει σε νόµιµες
αιτήσεις, αξιώσεις ή νοµικές αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της απάντησης σε νόµιµα
εντάλµατα ή δικαστικές αποφάσεις ·
Δεν είµαστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες παρόχων υπηρεσιών ή άλλων τρίτων και
σας ενθαρρύνουµε να εξοικειωθείτε µε τις πρακτικές προστασίας προσωπικών
δεδοµένων πριν αποκαλύψετε τις πληροφορίες απευθείας σε οποιαδήποτε τέτοια
µέρη.
Cookies και τεχνικές πληροφορίες
Cookies (ή cookies του προγράµµατος περιήγησης)
Ένα cookie είναι ένα µικρό αρχείο που τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του
υπολογιστή ή της κινητής σας συσκευής. Μπορεί να περιέχει ορισµένα δεδοµένα,
όπως, µεταξύ άλλων, το όνοµα του διακοµιστή που το έχει τοποθετήσει εκεί, ένα
αναγνωριστικό µε τη µορφή ενός µοναδικού αριθµού και µια ηµεροµηνία λήξης
(µερικά µόνο cookies). Τα cookies διαχειρίζονται το πρόγραµµα περιήγησης ιστού
στον υπολογιστή σας (Internet Explorer, Firefox, Safari ή Google Chrome).
Διαφορετικοί τύποι cookies που έχουν διαφορετικούς σκοπούς χρησιµοποιούνται
στον ιστότοπό µας.
Βασικά cookie

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να µπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό
µας και να χρησιµοποιήσετε τις λειτουργίες του. Χωρίς αυτούς, υπηρεσίες όπως τα
καλάθια αγορών και η ηλεκτρονική τιµολόγηση δεν θα είναι σε θέση να
λειτουργήσουν.
Επιδόσεις Cookies
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του ιστοτόπου µας,
όπως ποιες σελίδες συµβουλεύονται συχνότερα. Αυτές οι πληροφορίες µας
επιτρέπουν να βελτιστοποιήσουµε την ιστοσελίδα µας και να απλοποιήσουµε την
περιήγηση. Τα cookie επιδόσεων επιτρέπουν επίσης στους συνεργάτες και τους
συνεργάτες µας να µάθουν αν έχετε επισκεφτεί κάποιον από τους ιστότοπούς µας
από τον ιστότοπό τους και αν η επίσκεψή σας έχει οδηγήσει στη χρήση ή την αγορά
ενός προϊόντος ή υπηρεσίας από τον ιστότοπό µας, συµπεριλαµβανοµένων των
αναφορών για το προϊόν ή την υπηρεσία αγοράσει. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν
πληροφορίες που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώρισή σας.
Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται συγκεντρώνονται και εποµένως είναι
ανώνυµες.
Λειτουργικά cookies
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπό µας να θυµάται τις επιλογές που έχετε
κάνει κατά την περιήγηση. Για παράδειγµα, µπορούµε να αποθηκεύσουµε τη
γεωγραφική σας θέση σε ένα cookie έτσι ώστε να εµφανίζεται ο ιστότοπος που
αντιστοιχεί στην περιοχή σας. Μπορούµε επίσης να θυµόµαστε τις προτιµήσεις σας,
όπως το µέγεθος κειµένου, τη γραµµατοσειρά και άλλες προσαρµόσιµες πτυχές της
Ιστοσελίδας. Τα cookies λειτουργικότητας ενδέχεται επίσης να είναι σε θέση να
παρακολουθούν τα προϊόντα ή τα βίντεο που έχουν συµβουλευτεί για να
αποφύγουν την επανάληψη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώρισή σας και δεν µπορούν να
παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα περιήγησης σε ιστότοπους που δεν ανήκουν
σε εµάς.
Είναι πιθανό να συναντήσετε cookie τρίτου µέρους σε ορισµένες σελίδες ιστότοπων
που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό µας.
Μπορείτε να αρνηθείτε να δεχτείτε τα cookie του προγράµµατος περιήγησης
ενεργοποιώντας την κατάλληλη ρύθµιση στο πρόγραµµα περιήγησής σας. Ωστόσο,
εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθµιση, ενδέχεται να µην µπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση σε ορισµένα τµήµατα της Ιστοσελίδας µας. Εκτός αν έχετε προσαρµόσει
τη ρύθµιση του προγράµµατος περιήγησής σας έτσι ώστε να απορρίψει τα cookies,
το σύστηµά µας θα εκδίδει cookies όταν κατευθύνετε το πρόγραµµα περιήγησής σας
στον ιστότοπό µας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα cookies,
ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που µας παρέχετε αποθηκεύονται στους
ασφαλείς διακοµιστές µας (ή στους παρόχους υπηρεσιών µας) πίσω από τα τείχη
προστασίας. Μπορούµε να αποθηκεύσουµε, να ανακτήσουµε, να αποκτήσουµε
πρόσβαση και να διαβιβάσουµε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε χώρες της ΕΕ
και σε τρίτες χώρες. Οποιεσδήποτε συναλλαγές πληρωµών θα πραγµατοποιηθούν
χρησιµοποιώντας τους επεξεργαστές πληρωµών τρίτων µερών, οι οποίοι θα
χρησιµοποιήσουν τις κατάλληλες διαδικασίες ασφαλείας.

Ποιες επιλογές έχετε σχετικά µε τη χρήση των πληροφοριών σας;
Μπορείτε να διαγραφείτε από την λήψη µηνυµάτων κειµένου, ενηµερώσεων µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ενηµερωτικών δελτίων ακολουθώντας τις οδηγίες
σε αυτά τα µηνύµατα κειµένου και µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Λάβετε
υπόψη ότι ενδέχεται να σας στείλουµε ακόµα άλλους τύπους µηνυµάτων
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, όπως µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά
µε τη χρήση των ιστότοπων µας, ή να χρησιµοποιήσετε πληροφορίες που
περιγράφονται διαφορετικά σε αυτό το Έγγραφο, ακόµη και αν αποσυνδεθείτε από
τη λήψη ενηµερώσεων email και ενηµερωτικών δελτίων.
Αποκλεισµός
Παρέχοντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας (συµπεριλαµβανοµένης
της "παρακολούθησης” (“following”), της "συγκατάβασης (“liking"), της σύνδεσης
του λογαριασµού σας µε τις Υπηρεσίες κλπ. σε έναν ιστότοπο ή δίκτυο τρίτου
µέρους, συναινείτε στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
συµπεριλαµβανοµένων των ειδοποιήσεων που απαιτούνται από το νόµο, αντί της
επικοινωνίας µέσω ταχυδροµείου. Συµφωνείτε επίσης ότι µπορούµε να σας
στείλουµε ειδοποιήσεις δραστηριοτήτων σχετικά µε την Υπηρεσία στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που µας δίνετε, σύµφωνα µε τις ισχύουσες ρυθµίσεις
απορρήτου. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σας για να σας στείλουµε άλλα µηνύµατα ή περιεχόµενο, όπως,
ενδεικτικά, ενηµερωτικά δελτία, προσθήκες ή αλλαγές στις λειτουργίες της
Υπηρεσίας ή ειδικές προσφορές.
Εάν δεν θέλετε να λαµβάνετε τέτοια µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
µπορείτε να εξαιρεθείτε αποστέλλοντας το αίτηµά σας ηλεκτρονικά στο
unsubscribe@greekliberals.net Η εξαίρεση ενδέχεται να σας εµποδίσει να λαµβάνετε
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε ενηµερώσεις, βελτιώσεις, ειδικές
λειτουργίες, ανακοινώσεις ή προσφορές. Δεν επιτρέπεται να εξαιρεθείτε από τα
µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που σχετίζονται µε την υπηρεσία.
Μπορεί να προσθέσετε, να ενηµερώσετε ή να διαγράψετε πληροφορίες όπως
εξηγείται παραπάνω. Ωστόσο, όταν ενηµερώνετε τις πληροφορίες, µπορούµε να
διατηρήσουµε αντίγραφο των µη αναθεωρηµένων πληροφοριών στα αρχεία µας.
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασµού σας µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στη διεύθυνση unsubscribe@greekliberals.net
Διατήρηση και διαγραφή
Το συµβαλλόµενο µέρος της Φιλελεύθερης Συµµαχίας δεν θα διατηρήσει δεδοµένα
µεγαλύτερα από αυτά που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών για τους
οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόµους και
κανονισµούς.
Μπορείτε, ανά πάσα στιγµή, να ζητήσετε να διορθώσουµε τα προσωπικά δεδοµένα
που διατηρούµε για εσάς, τα οποία θεωρείτε εσφαλµένα ή ανακριβή. Μπορείτε
επίσης να ζητήσετε να διαγράψουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα αν δεν πιστεύετε
ότι πρέπει να συνεχίσουµε να τα διατηρούµε (µερικές φορές αποκαλείται «δικαίωµα
στη λήθη»).

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουµε να επαληθεύσετε τυχόν νέα
δεδοµένα που µας παρέχετε και να λάβουµε τα δικά µας µέτρα για να βεβαιωθείτε
ότι τα νέα δεδοµένα που µας δώσατε είναι ακριβή. Επιπλέον, δεν είµαστε πάντα
υποχρεωµένοι να διαγράψουµε προσωπικά δεδοµένα όταν µας ζητάτε να το
πράξουµε. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πιστεύουµε ότι έχουµε έναν καλό νοµικό
λόγο για να συνεχίσουµε να επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά δεδοµένα που µας
ζητάτε να διαγράψουµε, θα σας πούµε ποιος είναι ο λόγος εκείνος όταν απαντούµε
στο αίτηµά σας.
Δικαίωµα πρόσβασης
Μπορείτε, ανά πάσα στιγµή, να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδοµένα που
διατηρούµε, τα οποία σχετίζονται µε εσάς (µερικές φορές αποκαλείται «αίτηµα
πρόσβασης στα δεδοµένα»).
Αυτό το δικαίωµα σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών
δεδοµένων που διατηρούµε για εσάς. Δεν είναι δικαίωµα που σας επιτρέπει να
ζητήσετε προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε άλλους ανθρώπους ή το δικαίωµα να
ζητήσετε συγκεκριµένα έγγραφα από εµάς που δεν σχετίζονται µε τα προσωπικά
σας δεδοµένα.
Δικαίωµα στη φορητότητα
Όπου θέλετε να µεταφέρετε ορισµένα προσωπικά δεδοµένα που διατηρούµε για
εσάς, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία µε αυτοµατοποιηµένα µέσα, σε τρίτο
µέρος, µπορείτε να µας γράψετε και να µας ζητήσετε να σας το παραδώσουµε σε
µια ευρέως χρησιµοποιούµενη από τους υπολογιστές µορφή.
Αποδοχή αυτών των όρων
Υποθέτουµε ότι όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας µας και οι χρήστες της
πλατφόρµας µας έχουν διαβάσει προσεκτικά αυτό το έγγραφο και συµφωνούν µε
το περιεχόµενό του. Αν κάποιος δεν συµφωνεί µε αυτήν την πολιτική απορρήτου,
θα πρέπει να µην χρησιµοποιεί τον ιστότοπο και την πλατφόρµα µας. Διατηρούµε το
δικαίωµα να αλλάξουµε την πολιτική απορρήτου όπως υπαγορεύει η αναγκαιότητα.
Επικοινωνήστε µαζί µας: Ελεγκτής δεδοµένων
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ, εάν
επιθυµείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώµατά σας που αναφέρθηκαν
παραπάνω ή εάν νοµίζετε ότι δεν έχει ακολουθηθεί, επικοινωνήστε µε:
Φιλελεύθερη Συµµαχία
Πανεπιστηµίου 64
Αθήνα, ΤΚ 10564
se@greekliberals.net

