
 

1 | P a g e  

 

Πολιτική Απορρήτου 

Αυτή η πολιτική απορρήτου ενηµερώθηκε στις 14 Μαΐου 2018 

 

Πρόλογος 

 

Η VTech Communications Limited, 9 Manor Courtyard, Hughenden Avenue, High Wycombe, 

Buckinghamshire, HP13 5RE ("VTech", "εµείς", "εµάς" ή "µας") δεσµεύεται για την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων των χρηστών, για: 

 

α) οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς µας, που σηµαίνει οποιονδήποτε ιστότοπο ή διεύθυνση URL 

µας, που έχουµε συνδέσει µε αυτή την Πολιτική Απορρήτου, συµπεριλαµβανοµένων των λειτουργιών 

και του περιεχοµένου, που παρέχονται από εµάς και διατίθενται µέσα από αυτούς. 

 

β) οποιοδήποτε από τα λογισµικά VTech, τυχόν ψηφιακές εφαρµογές ή / και πλατφόρµες λογισµικού 

που διατίθενται σε εσάς µέσω πλατφόρµων κινητής τηλεφωνίας ή / και µέσω πλατφόρµων κοινωνικής 

δικτύωσης ή καταστηµάτων εφαρµογών και ότι έχουµε συνδέσει σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, 

 

γ) οποιαδήποτε από τις VTech συσκευές µας, που σηµαίνει οποιοδήποτε προϊόν τηλεπικοινωνιακού 

υλικού συµβατό µε το λογισµικό VTech που έχουµε συνδέσει µε αυτή την Πολιτική Προστασίας 

Προσωπικών ∆εδοµένων. 

 

δ) υποστήριξη VTech, που σηµαίνει οποιαδήποτε υπηρεσία υποστήριξης ή πληροφορίες που 

παρέχονται για ή σε σχέση µε τους προαναφερόµενους ιστότοπους, το λογισµικό VTech ή τις 

συσκευές VTech. 

 

Για να µας βοηθήσετε να επιτύχουµε το στόχο µας να παρέχουµε προϊόντα και υπηρεσίες 

υψηλότερης ποιότητας, χρησιµοποιούµε πληροφορίες από την αλληλεπίδραση µε εσάς και άλλους 

πελάτες. ∆ίνουµε µεγάλη σηµασία στην προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου και των δεδοµένων 

που µας παρέχονται. Επειδή σεβόµαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο, έχουµε διαδικασίες για να 

διασφαλίσουµε ότι τα προσωπικά σας δεδοµένα θα διαχειρίζονται µε σεβαστό τρόπο. 

Πιστεύουµε ότι είναι σηµαντικό να σας ενηµερώσουµε για τις διαδικασίες µας σχετικά µε την 

επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Αυτή η πολιτική απορρήτου ("Πολιτική Απορρήτου"), 

µαζί µε τους όρους που σας παραθέτουµε σχετικά µε τη χρήση των ιστοσελίδων, του λογισµικού 

VTech, των συσκευών VTech ή της Υποστήριξης VTech (που αναφέρονται στο σύνολο τους ως 

"Υπηρεσίες VTech"), εξηγεί πώς συλλέγονται, χρησιµοποιούνται ή αποκαλύπτονται από την VTech 

(για λογαριασµό της ίδιας και των εταιρειών του οµίλου της (µαζί την "VTech Group" και κάθε µιας 

από τις εταιρίες του "VTech Group Company")) σε σχέση µε τις Υπηρεσίες VTech και ισχύει για τη 

χρήση αυτών των υπηρεσιών. 

Αυτή η πολιτική απορρήτου διέπει επίσης τη χρήση των ιστοτόπων και του λογισµικού VTech. Εάν 

δεν συµφωνείτε µε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων, τους Όρους και τις 

Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας ή / και όλους τους όρους που σχετίζονται µε το Λογισµικό 

VTech, κατά περίπτωση, αποφύγετε να χρησιµοποιείτε τους Ιστότοπούς µας και το Λογισµικό VTech. 
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Ποιά είναι η VTech; 

 

Ο όµιλος VTech είναι ένας πολυεθνικός οργανισµός µε νοµικές οντότητες, επιχειρηµατικές 

διαδικασίες, δοµές διαχείρισης και τεχνικά συστήµατα που ξεπερνούν τα τοπικά σύνορα. Το τµήµα 

της εταιρείας που είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας 

δεδοµένων για ή σε σχέση µε τις Υπηρεσίες VTech είναι: 

VTech Communications Limited (VTech) 

9 Manor Courtyard , Hughenden Avenue, 

High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 5RE 

The email address of VTech is [privacy@vtecheurope.com] 

 

Παιδιά (ηλικίας κάτω των 16 ετών) 

 

Ειδική σηµείωση για τα παιδιά: 

 

Εάν είστε κάτω των 16 ετών και θέλετε να έχετε πρόσβαση ή να χρησιµοποιήσετε ορισµένα τµήµατα 

των Υπηρεσιών VTech, πρέπει να λάβετε την άδεια του γονέα ή κηδεµόνα σας, πριν µας δώσετε 

οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία όπως, το όνοµα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή τον 

αριθµό τηλεφώνου σας. 

Εποµένως, ρωτήστε τον γονέα ή τον κηδεµόνα σας για οδηγίες όταν χρησιµοποιείτε κάποια από τις 

υπηρεσίες VTech. Ο γονέας ή ο κηδεµόνας σας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χρήση των υπηρεσιών 

VTech ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα τη µεταφορά και επεξεργασία προσωπικών σας δεδοµένων 

σε χώρες όπου οι νόµοι ενδέχεται να µην παρέχουν την ίδια προστασία µε τη χώρα στην οποία ζείτε. 

 

Ειδική σηµείωση για τους γονείς και / ή τους κηδεµόνες: 

 

Θέλουµε εσείς και η οικογένειά σας να διασκεδάσετε να περιηγηθείτε στους ιστότοπούς µας και να 

χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες Vtech, για αυτό σας παροτρύνουµε να ακολουθείτε την κοινή λογική 

κάθε φορά που αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα µας, µέσω άλλων 

υπηρεσιών VTech ή οπουδήποτε αλλού στο ∆ιαδίκτυο. 

 

Πώς θα αποκτήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

 

Οι λειτουργίες της VTech περιλαµβάνουν τη χορήγηση αδειών στους τελικούς χρήστες για την 

εγκατάσταση ηλεκτρονικών βιβλίων, παιχνιδιών ή σχετικού (downloadable) λαµβανόµενου λογισµικού 

για χρήση σε συσκευές της VTech. Για τους σκοπούς αυτούς, µπορούµε να επεξεργαστούµε τα 

προσωπικά σας δεδοµένα. 

1. Πληροφορίες που µας παρέχετε - Για να αγοράσετε και / ή να χρησιµοποιήσετε  προϊόντα µε 

δυνατότητα λήψης λογισµικού που παρέχονται από την VTech µέσω των Ιστοσελίδων ή άλλου 

Λογισµικού της VTech, πρέπει να εγγραφείτε. Χρησιµοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σας και έναν κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας, µπορείτε να έχετε πρόσβαση 
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στο λογαριασµό σας ηλεκτρονικά ανά πάσα στιγµή για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να 

αλλάξετε ορισµένες από τις πληροφορίες που διατηρούνται στο λογαριασµό σας. Ορισµένα 

προϊόντα ενδέχεται να προσφέρουν την εναλλακτική να έχετε λογαριασµό ως "µη εγγεγραµµένος 

χρήστης". Ως µη εγγεγραµµένος χρήστης, δεν έχετε το πλεονέκτηµα να παραγγείλετε προϊόντα 

(που µπορούν να ληφθούν) από το VTech µέσω του διαδικτύου. Λαµβάνουµε και αποθηκεύουµε 

κάθε πληροφορία που µας διαβιβάζετε µέσω των Υπηρεσιών VTech ή µας δίνετε µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μην υποβάλλετε τις πληροφορίες τις οποίες δεν θέλετε να έχει 

πρόσβαση η VTech. Σηµειώστε, ωστόσο, ότι αν δεν υποβάλλετε τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για την εγγραφή, ενδέχεται να µην σας χορηγηθεί άδεια χρήσης ορισµένων 

υπηρεσιών της VTech ή / και να κάνετε λήψη του λογισµικού που διατίθεται µέσω των υπηρεσιών 

VTech. 

2. ∆εδοµένα που συλλέγονται αυτόµατα - Χρησιµοποιούµε συγκεκριµένα εργαλεία που µας 

επιτρέπουν να συλλέγουµε, να αποθηκεύουµε και να αναλύουµε πληροφορίες σχετικά µε τη 

χρήση των ιστοτόπων µας και των άλλων υπηρεσιών VTech κάθε φορά που επισκέπτεστε τους 

δηµόσιους χώρους οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες VTech. 

3. Ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα - ∆εν συλλέγουµε και δεν θα συλλέγουµε  ευαίσθητα 

προσωπικά δεδοµένα σχετικά µε τη θρησκεία ή τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη φυλή, την 

πολιτική πεποίθηση, την υγεία και τη σεξουαλική ζωή ή τα προσωπικά δεδοµένα που αφορούν 

την πιθανή ιδιότητα σας ως συνδικαλιστικού οργανισµού ή οργάνου. 

4. Πληροφορίες παραγγελίας και πληρωµής - Η VTech δεν επεξεργάζεται ή αποθηκεύει 

πληροφορίες χρέωσης. Οι πληρωµές θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους, και όχι από 

τη VTech, έτσι ώστε η VTech να µην συλλέγει, επεξεργάζεται ή να χρησιµοποιεί στοιχεία 

πληρωµής (όπως αριθµούς πιστωτικών καρτών ή δεδοµένα PayPal). Για να ολοκληρώσετε µια 

συναλλαγή πληρωµής στο πλαίσιο των υπηρεσιών VTech, οι χρήστες θα κατευθύνονται σε 

ιστότοπους τρίτων µερών. Η VTech δεν κατέχει, δεν ελέγχει ή δεν λειτουργεί τέτοιες τοποθεσίες 

και δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές τέτοιων ιστοτόπων. Τα 

προσωπικά δεδοµένα που επιλέγετε να παρέχετε ή συλλέγονται από αυτά τα τρίτα µέρη (όπως 

πληροφορίες πιστωτικής κάρτας ή PayPal) δεν καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική 

Απορρήτου. Οι πολιτικές και οι πρακτικές απορρήτου για τέτοιους συνδεδεµένους ιστότοπους 

ενδέχεται να διαφέρουν από την πολιτική απορρήτου και τις πρακτικές µας. Σας παροτρύνουµε 

να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου τέτοιων συνδεδεµένων ιστότοπων πριν αποκαλύψετε τα 

προσωπικά σας στοιχεία σε τέτοιους ιστότοπους. 

 

Με ποιον µπορεί να µοιραζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

 

Η VTech µπορεί να µοιράζεται ή / και να αποκαλύπτει προσωπικά δεδοµένα µε άλλους παραλήπτες, 

π.χ. να είµαστε σε θέση να παρέχουµε τις υπηρεσίες VTech ή να διεξάγουµε τις επιχειρηµατικές µας 

λειτουργίες όπως περιγράφεται παρακάτω. Όταν µοιραζόµαστε προσωπικές πληροφορίες, το 

πράττουµε σύµφωνα µε τις απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδοµένων και ασφάλειας. Μπορεί 

να µοιραζόµαστε περιστασιακά µη προσωπικά, ανώνυµα και στατιστικά δεδοµένα µε τρίτους. 

Ακολουθεί ο τύπος των παραληπτών µε τους οποίους µπορούµε να µοιραζόµαστε προσωπικά 

δεδοµένα καθώς και τους λόγους για τους οποίους το κάνουµε αυτό. Τα δεδοµένα σας ενδέχεται να 

µεταβιβαστούν σε: 
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Στον όµιλο εταιριών VTech: Οι επιχειρήσεις µας σε όλο τον κόσµο υποστηρίζονται από ένα πλήθος 

οµάδων και λειτουργιών και τα προσωπικά δεδοµένα σας θα είναι διαθέσιµα σε περίπτωση ανάγκης 

για την παροχή των υπηρεσιών της VTech, τη διαχείριση λογαριασµών, τις πωλήσεις και το 

µάρκετινγκ, την τεχνική υποστήριξη, την ανάπτυξη επιχειρήσεων και προϊόντων. Όλοι οι εργαζόµενοι 

και οι εργολάβοι έργων για λογαριασµό της VΤech, οφείλουν να ακολουθούν τις πολιτικές απορρήτου 

και ασφάλειας των δεδοµένων κατά τη διαχείριση προσωπικών δεδοµένων. Η επεξεργασία 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µπορεί να περιλαµβάνει όπως το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα και τις 

ΗΠΑ. 

Οι συνεργάτες πάροχοι υπηρεσιών µας: Συνεργαζόµαστε και υποστηριζόµαστε από παρόχους 

υπηρεσιών σε όλο τον κόσµο. Τα προσωπικά δεδοµένα µπορούν να διατίθενται σε αυτoύς µόνο όταν 

είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών που µας παρέχουν, όπως υποστήριξη 

λογισµικού, συστηµάτων και πλατφόρµας υπηρεσιών άµεσου µάρκετινγκ, υπηρεσίες cloud hosting, 

διαφήµιση, ανάλυση δεδοµένων και την εκπλήρωση και παράδοση των παραγγελιών. Οι συνεργάτες 

πάροχοι υπηρεσιών µας δεν επιτρέπεται να µοιράζονται ή να χρησιµοποιούν προσωπικές 

πληροφορίες που τους παρέχουµε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών 

προς εµάς. 

Συνεργάτες για νοµικούς λόγους: Θα µοιραστούµε προσωπικές πληροφορίες όταν πιστεύουµε ότι 

είναι απαραίτητο, όπως: 

• Να συµµορφώνεστε µε τις νοµικές υποχρεώσεις και να απαντάτε σε αιτήµατα από 

κυβερνητικές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των αρχών επιβολής του νόµου και άλλων 

δηµόσιων αρχών, οι οποίες ενδέχεται να περιλαµβάνουν τέτοιες αρχές εκτός της χώρας 

διαµονής σας, ενδέχεται να µοιραζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα µαζί τους ή / και µε 

τους νοµικούς µας συµβούλους. 

• Σε περίπτωση συγχώνευσης, πώλησης, αναδιάρθρωσης, απόκτησης, κοινοπραξίας, 

εκχώρησης, µεταβίβασης ή άλλης διάθεσης όλου ή µέρους της επιχείρησης, των 

περιουσιακών στοιχείων ή του αποθέµατος (ακόµη και σε περίπτωση πτώχευσης ή 

παρόµοιων διαδικασιών) 

Παρακάτω παραθέτουµε κάθε αποδέκτη των προσωπικών σας δεδοµένων ανά εφαρµοστέο σκοπό. 

 

Πώς χρησιµοποιεί η VTech τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

 

Ακολουθεί µια επισκόπηση όλων των σκοπών για τους οποίους η VTech µπορεί να επεξεργαστεί τα 

προσωπικά σας δεδοµένα. Στο σηµείο αυτό αναφέρεται: 

1) ποια δεδοµένα χρησιµοποιεί η VTech και για ποιον συγκεκριµένο σκοπό; 

2)  σε ποια νοµική βάση η VTech θα επεξεργαστεί αυτά τα δεδοµένα; 

3) για ποιο χρονικό διάστηµα η VTech αποθηκεύει τα δεδοµένων; Και 

4) µε ποιον µοιράζεται τα δεδοµένα σας. 
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Για την οργάνωση των δεδοµένων µας, έχουµε οµαδοποιήσει τα πάντα σύµφωνα µε τον τύπο ροής 

δεδοµένων. 

 

Πωλήσεις, διαχείριση πελατών και κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 

Σκοπός: ∆ιαχείριση παραπόνων, υποστήριξη µετά την πώληση, ερωτήσεις για προϊόντα 

∆εδοµένα: Όνοµα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αριθµός τηλεφώνου, όνοµα, περιεχόµενο 

του παραπόνου, ηµεροµηνία και τόπος αγοράς, µοντέλο. 

Βάση: εκτέλεση σύµβασης 

Περίοδος διατήρησης: Όσο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εργασίας 

 

Ποια είναι τα δικαιώµατά σας; 

Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό για την Γενική Προστασία ∆εδοµένων (GDPR), έχετε 

ορισµένα δικαιώµατα όσον αφορά τα δεδοµένα σας και την επεξεργασία τους: 

∆ικαίωµα πρόσβασης 

Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που έχουµε σχετικά µε εσάς και να 

ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόµαστε νόµιµα 

∆ικαίωµα διόρθωσης 

Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε να διορθώσουµε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που έχουµε 

σχετικά µε εσάς.  

∆ικαίωµα διαγραφής 

Θα διαγράψουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα αν το ζητήσετε και δεν υπάρχει νόµιµη βάση για τη 

διατήρησή τους. 

∆ικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας / Αίτηση περιορισµού της επεξεργασίας 

Μπορείτε να µας ζητήσετε να αναστείλουµε την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών για σας, για 

παράδειγµα, αν θέλετε να διαπιστώσουµε την ακρίβειά  ή τον λόγο της επεξεργασία τους. 

∆ικαίωµα αντικρούσεως 

Μπορείτε να µην αποδεχθείτε την επεξεργασία των πληροφορίων σας, εφόσον υπάρχει κάτι σχετικά 

µε την ιδιαίτερη κατάστασή σας, το οποίο σας κάνει να θέλετε να αντικρούσετε την επεξεργασία τους. 

Έχετε επίσης το δικαίωµα να αµφισβητήσετε το κατά πόσον επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας 

στοιχεία για σκοπούς άµεσου µάρκετινγκ. 

∆ικαίωµα στη φορητότητα δεδοµένων 

Έχετε το δικαίωµα να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα από την VTech. Η VTech θα τα 

παρέχει σε δοµηµένη, ευρέως χρησιµοποιούµενη και αναγνώσιµη ηλεκτρονική µορφή, η οποία θα 

µπορεί εύκολα να ανοιχτεί από άλλα κοινά ψηφιακά συστήµατα. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε επίσης 

να µεταφέρετε τα δεδοµένα σας σε άλλον πάροχο. 

∆ικαίωµα συγκατάθεσης απόσυρσης 
Κάθε φορά που η βάση για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδοµένων είναι η 
συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωµα να την ανακαλέσετε. Αυτό δεν θα αφορά το παρελθόν, αλλά 
σηµαίνει ότι δεν θα έχουµε πλέον τη δυνατότητα επεξεργασίας αυτών των δεδοµένων. Κατά 
συνέπεια, είναι πιθανό η VTech να µην µπορεί από εκείνο το σηµείο και µετά να σας παρέχει 
ορισµένες υπηρεσίες. 



 

6 | P a g e  

 

Απάντηση από την Vtech 

 

Οποιοδήποτε αίτηµα σας µπορεί να αποσταλεί στη διεύθυνση [privacy@vtecheurope.com]. Η VTech 

θα συµµορφωθεί µε το αίτηµά σας το συντοµότερο δυνατόν και οπωσδήποτε όχι αργότερα από ένα 

(1) µήνα µετά την παραλαβή του αιτήµατος από την VTech. Αν η VTech απορρίψει το αίτηµά σας, θα 

αναφέρουµε στην απάντησή µας γιατί απορρίπτεται το αίτηµα. 

 

Πώς προστατεύει η VTech τα προσωπικά σας δεδοµένα; 

 

Χρησιµοποιούµε τα κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά µέτρα ασφαλείας για την προστασία των 

δεδοµένων σας από τυχαία ή σκόπιµη χειραγώγηση, µερική ή πλήρη απώλεια, καταστροφή ή µη 

εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση τρίτων. Τα µέτρα ασφαλείας µας βελτιώνονται συνεχώς σύµφωνα µε τις 

τεχνολογικές εξελίξεις. Για παράδειγµα: 

 

Πολιτικές και διαδικασίες 

• Έχουµε θεσπίσει µέτρα για την προστασία από τυχαία απώλεια και µη εξουσιοδοτηµένη 

πρόσβαση, χρήση, καταστροφή ή αποκάλυψη δεδοµένων. 

• Θέτουµε κατάλληλους περιορισµούς στην πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες. 

• Εφαρµόζουµε τα κατάλληλα µέτρα και ελέγχους, συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου και των 

φυσικών µέτρων, για την ασφαλή αποθήκευση και µεταφορά δεδοµένων. 

• ∆ιεξάγουµε αξιολογήσεις επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις 

και τις επιχειρηµατικές µας πολιτικές. 

Μέτρα για τους εργαζοµένους 

• Για τους υπαλλήλους µας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία και άλλα 

ευαίσθητα δεδοµένα, χρειαζόµαστε τακτικά την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια 

των πληροφοριών και την άλλη κατάλληλη εκπαίδευση. 

• ∆ιασφαλίζουµε ότι οι υπάλληλοί µας και οι εργολάβοι λειτουργούν σύµφωνα µε τις πολιτικές 

και τις διαδικασίες µας για την ασφάλεια των πληροφοριών ή µε τους ισχύοντες συµβατικούς 

όρους. 

Η VTech εφαρµόζει αυτοµατοποιηµένα µεµονωµένα εργαλεία λήψης αποφάσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των εργαλείων για τη δηµιουργία προφίλ; 

 

Η VTech µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτοµατοποιηµένα εργαλεία λήψης µεµονωµένων αποφάσεων. 

Λάβετε υπόψη όµως ότι έχετε το δικαίωµα να µην υποβάλετε µια απόφαση που βασίζεται 

αποκλειστικά σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας προφίλ, η 

οποία παράγει νόµιµα ή παρόµοια σηµαντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε εσάς. 

  



 

7 | P a g e  

Η VTech µεταφέρει τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς; 

 

Για (π.χ) τεχνικούς και επιχειρησιακούς λόγους, ενδέχεται να είναι απαραίτητο τα προσωπικά σας 

δεδοµένα να µεταφερθούν σε εταιρείες που συνδέονται µε την VTech εκτός του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου. Επειδή οι κανονισµοί προστασίας της ιδιωτικής ζωής ενδέχεται να µην 

παρέχουν την ίδια προστασία µε τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, η VTech θα χρησιµοποιήσει την 

Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων ή το Μοντέλο Κανόνων της ΕΕ για την όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η VTech θα σας ζητήσει 

άδεια να µεταβιβάσει τα (προσωπικά) σας δεδοµένα σε χώρες χωρίς επαρκές επίπεδο προστασίας. 

Μπορείτε να αποσύρετε αυτό το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή. 

Πώς χειρίζεται η VTech τα προσωπικά δεδοµένα των παιδιών; 

 

Ενθαρρύνουµε τους γονείς και τους κηδεµόνες να περνούν χρόνο µε τα παιδιά τους χρησιµοποιώντας 

τις υπηρεσίες VTech και να εξοικειώνονται µε τις διάφορες δυνατότητες που πρέπει να προσφέρουν 

οι υπηρεσίες VTech. Οι ιστότοποι δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Εάν είστε 

κάτω από την ηλικία των 16 ετών, θα πρέπει να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου µε τον γονέα / 

κηδεµόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι εσείς και ο γονέας / κηδεµόνας σας το καταλαβαίνετε 

Τι είναι τα cookie και πώς τα χρησιµοποιούν τα VTech; 

 
Τα cookies είναι µικρά κοµµάτια πληροφοριών (κειµένου) που αποστέλλονται στο πρόγραµµα 
περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους της VTech και στη συνέχεια αποθηκεύονται στον 
σκληρό δίσκο ή στη µνήµη του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού σας τηλεφώνου (στο εξής: 
"Συσκευή"). Τα cookies που τοποθετούνται µέσω των ιστοτόπων της VTech δεν µπορούν να 
καταστρέψουν τη συσκευή σας ή τα αρχεία που είναι αποθηκευµένα σε αυτήν. Όταν µιλάµε για 
cookies, εννοούµε όχι µόνο αυτά τα µικρά κοµµάτια (κειµένων) πληροφοριών αλλά και άλλα εργαλεία 
συλλογής δεδοµένων που µας επιτρέπουν να παρακολουθούµε τη χρήση ορισµένων από τις 
υπηρεσίες VTech, όπως οι Ιστοσελίδες µας, συµπεριλαµβανοµένων των δακτυλικών αποτυπωµάτων 
των συσκευών και των "tracking pixels" (επίσης γνωστά ως "tracking pixels" ή "web beacons""), τα 
οποία είναι µικρά αρχεία γραφικών. Ανατρέξτε στην πολιτική cookies που δηµοσιεύεται στον ιστότοπό 
µας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο χρήσης cookies και παρόµοιων 
τεχνολογιών. 

 

Mπορεί η παρούσα Πολιτική Απορρήτου να τροποποιηθεί; 

 

Αυτή η πολιτική απορρήτου µπορεί να αλλάξει. Εποµένως, σας συµβουλεύουµε να διαβάζετε τακτικά 

την Πολιτική Απορρήτου για οποιεσδήποτε αλλαγές. 

Πού µπορείτε να απευθυνθείτε για ερωτήσεις ή παράπονα; 

 

Επικοινωνήστε µε τον υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων µας για οποιοδήποτε αιτήµα σχετικά µε 

αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή / και σχετικά µε τα προσωπικά σας στοιχεία. Ακόµη και αν έχετε µία 

καταγγελία σχετικά µε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων σας από τη VTech, µπορείτε να 

στείλετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση [privacy@vtecheurope.com]. 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε πάντα µε τον αρµόδιο εθνικό επιβλέποντα στον τοµέα της 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Στην Ελλάδα αυτό είναι το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφόρησης. 

 


