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Πολιτική απορρήτου  ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ ΑΜΚΕ 

 

Ποιοι είμαστε 

Ο ιστοχώρος https://primaproject.gr είναι μία πλατφόρμα του οργανισμού Πριμαρόλια, με βασικό 

αντικείμενο την μαύρη σταφίδα και τις συγκλίσεις «Μαύρη σταφίδα | Ιστορική και διατομεακή έρευνα | 

Εκπαιδευτικές δράσεις | Σύγχρονη τέχνη και πολιτισμός». Η πλατφόρμα είναι δημιουργία και ιδιοκτησία 

της εταιρείας «Πριμαρόλια - Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία», η οποία εδρεύει στο Αίγιο Αχαΐας, οδός 

Εισοδίων 17, τηλ. 2691 181 201, e-mail primarolia.com@gmail.com, web site https://primarolia.com. 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ελέγχει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την χρήση του 

ιστοχώρου και την πλοήγησή σας σε αυτόν. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Σωτήριος Μπόλης. 

Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί 

Διεύθυνση IP | Συλλέγεται για την επίβλεψη και τη βελτίωση του ιστοχώρου, συμπεριλαμβανομένων 

ανώνυμων στατιστικών, από τα οποία δεν μπορεί να ανακαλυφθεί η ταυτότητα συγκεκριμένων προσώπων 

ή εταιρειών, με νομική βάση, τα νόμιμα συμφέροντα αυτού του έργου στη συνεχή βελτίωση του ιστοχώρου 

και της παροχής υπηρεσιών. 

Cookies | Αν έχετε λογαριασμό και συνδεθείτε σε αυτόν τον ιστοχώρο, θα οριστεί ένα προσωρινό cookie 

για να προσδιορίσουμε αν το πρόγραμμα περιήγησής σας δέχεται cookies. Αυτό το cookie δεν περιέχει 

προσωπικά δεδομένα και απορρίπτεται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Όταν συνδεθείτε, θα 

δημιουργηθούν κάποια cookies για να αποθηκευτούν τα στοιχεία σύνδεσής σας και τις επιλογές εμφάνισης 

της οθόνης σας. Τα cookies σύνδεσης διαρκούν δύο ημέρες και τα cookies επιλογών οθόνης διαρκούν ένα 

χρόνο. Αν επιλέξετε "Απομνημόνευση", η σύνδεσή σας θα συνεχιστεί για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε 

από το λογαριασμό σας, τα cookies σύνδεσης θα καταργηθούν. Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα 

άρθρο, θα αποθηκευτεί ένα πρόσθετο cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό το cookie δεν 

περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και απλά υποδεικνύει το ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. 

Λήγει μετά από 1 ημέρα. 

Φόρμα επικοινωνίας | Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στον ιστοχώρο μας συλλέγουμε: 

Όνομα / Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / Θέμα / Το μήνυμά σας, για να είμαστε σε θέση να σας 

παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες ή/και να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, με νομική βάση την 

προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας. 

Ανάλυση | Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστοχώρο μας και 

για να ανακαλύψουμε τα σημεία των ιστοσελίδων μας όπου πιθανόν υπάρχουν προβλήματα, 

χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Οι περισσότεροι ιστοχώροι χρησιμοποιούν κάποιου είδους 

πρόγραμμα ανάλυσης όπως αυτό. Τα δεδομένα που συλλέγει μας βοηθούν να δούμε πράγματα όπως πόσοι 

άνθρωποι επισκέπτονται τον ιστοχώρο μας, από ποια χώρα προέρχονται, πόσες σελίδες επισκέφθηκαν, 

πόσο γρήγορα φορτώθηκε ο ιστοχώρος μας και ούτω καθεξής. Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται είναι 

εντελώς ανώνυμα και δεν σας προσδιορίζουν ως άτομο με οποιονδήποτε τρόπο. 

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες τοποθεσίες web | Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστοχώρο μπορεί 

να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο 

περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης έχει 

επισκεφθεί την άλλη ιστοσελίδα. Αυτοί οι ιστοχώροι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να 

χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν πρόσθετη παρακολούθηση από τρίτους και να παρακολουθούν 

την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της 

παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και 

είστε συνδεδεμένοι σε αυτόν τον ιστοχώρο. 
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Με ποιον μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας 

Η εταιρεία Πριμαρόλια ΑΜΚΕ δεν θα διαβιβάσει ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση 

τους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών που χειρίζονται την τεχνική υποστήριξη στον βαθμό που αυτό είναι 

απαραίτητο για την τεχνική παροχή υπηρεσιών ή/και εάν είναι υποχρεωμένη να το πράξει βάσει 

νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες να σας 

ενημερώσουμε εκ των προτέρων για το γεγονός ότι αποκαλύπτουμε τα δεδομένα σας σε κατονομαζόμενα 

τρίτα μέλη, αλλά αναγνωρίζετε επίσης ότι αυτό δεν είναι τεχνικά ή εμπορικά εφικτό σε όλες τις περιστάσεις 

Η εταιρεία Πριμαρόλια ΑΜΚΕ δεν θα πωλήσει, ενοικιάσει, μοιραστεί ή διαθέσει με άλλο τρόπο εμπορικά 

σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν περιγράφονται παραπάνω ή έχει την προηγούμενη 

συγκατάθεσή σας. 

Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας 

Για τους χρήστες που εγγράφονται στον ιστοχώρο μας αποθηκεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που 

παρέχουν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν 

τα προσωπικά τους στοιχεία ανά πάσα στιγμή (δεν μπορούν μόνο να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι 

διαχειριστές τοποθεσιών web μπορούν επίσης να δουν και να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες. Για 

τους επισκέπτες ή τους χρήστες που συμπληρώνουν τη φόρμα επικοινωνίας, αποθηκεύουμε τα στοιχεία 

επικοινωνίας τους (όνομα, email) κατά τη διάρκεια του έργου. 

Ποια δικαιώματα έχετε για τα δεδομένα σας 

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστοχώρο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα 

εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά 

δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να 

διατηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας. 

Πρόσβαση τρίτων 

Ενδέχεται να παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένα από τα μέλη μας ή/και 

τους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για συγκεκριμένες εργασίες/ενέργειες. Εγγυόμαστε ένα 

πανομοιότυπο επίπεδο προστασίας καθιστώντας συμβατικές υποχρεώσεις που είναι αντίθετες σε αυτούς 

τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους και οι οποίες είναι πανομοιότυπες με την παρούσα Πολιτική 

Απορρήτου Δεδομένων. Παραχωρούμε πρόσβαση στα δεδομένα περιήγησής σας σε υπο-επεξεργαστές 

όπως το Google Analytics, για να είμαστε σε θέση να εξάγουμε μια ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των 

επισκεπτών (αριθμός επισκεπτών, αριθμός προβολών σελίδων, χώρα, λειτουργικό σύστημα, τύπος 

συσκευής κ.λπ.), μη προσδιορίζοντας σας ως άτομο με οποιονδήποτε τρόπο. 

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας 

Έχουμε αναπτύξει μέτρα ασφαλείας που είναι κατάλληλα σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για την 

πρόληψη της καταστροφής, απώλειας, παραποίησης, τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή 

τυχαίας αποκάλυψης από τρίτους συλλέκτες προσωπικών δεδομένων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μη 

εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας αυτών των δεδομένων. 

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία Πριμαρόλια ΑΜΚΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

άμεση ή έμμεση ζημία που απορρέει από εσφαλμένη ή παράνομη χρήση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα από τρίτους. Η εταιρεία Πριμαρόλια ΑΜΚΕ έχει διασφαλίσει ότι, όταν ζητείται από τρίτους η 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι εν λόγω τρίτοι δεσμεύονται από τους ίδιους κανόνες. 

Πρέπει ανά πάσα στιγμή να τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας, εμποδίζοντας μεταξύ άλλων οποιαδήποτε μη 

εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις συσκευές σας. Συνεπώς, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη χρήση που 

γίνεται από τον ιστοχώρο από τον υπολογιστή σας, τη διεύθυνση IP και τα στοιχεία ταυτότητάς σας, καθώς 

και για την εμπιστευτικότητα της. 


