Όροι Χρήσης – Προσωπικά δεδοµένα
Η TROFELIA σέβεται τα προσωπικά σας δεδοµένα και δεσµεύεται για την Προστασία κάθε πληροφορίας που παραχωρείτε
στο site µας. Πιστεύουµε ότι η γνώση είναι το κλειδί για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδοµένων που
χρησιµοποιούνται στο Internet. Η πολιτική της TROFELIA για την Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων περιγράφει τον τρόπο
µε τον οποίο η εταιρία διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδοµένα των επισκεπτών του site.

Προσωπικά ∆εδοµένα
Η TROFELIA συγκεντρώνει συγκεκριµένα προσωπικά δεδοµένα από τους χρήστες του site. Η TROFELIA δεν πουλάει ή
νοικιάζει πληροφορίες σχετικά µε τους πελάτες της σε τρίτα µέρη. Η TROFELIA µπορεί να µοιράσει στοιχεία επικοινωνίας
στους συνεργάτες της ή σε συγκεκριµένους πελάτες που θα τους επιτρέψουν να σας παρέχουν ειδικά οφέλη, προσφορές,
ή εκπτώσεις από την TROFELIA ή τους συνεργάτες της.
Η TROFELIA χρησιµοποιεί την πληροφόρηση που παρέχετε (π.χ. όνοµα εταιρείας) να δηµιουργήσει περιεχόµενο, υπηρεσίες
και διαφήµιση µε βάση τις δικές σας προτιµήσεις. Η TROFELIA µπορεί επίσης να ανιχνεύσει την κίνηση σας µέσα από το Web
site µε στόχο να σας ενηµερώσει για προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις σας. Η TROFELIA µπορεί
να επεξεργαστεί τα στοιχεία αυτά συνολικά ώστε να κατανοήσει καλύτερα τους χρήστες του site µας. Για παράδειγµα, µπορεί
να δηµιουργηθούν αναφορές για τις πιο δηµοφιλείς αναζητήσεις συλλέγοντας συνολικά στοιχεία αναζητήσεων βασισµένα σε
ατοµικές αναζητήσεις. Τα συνολικά στοιχεία είναι ανώνυµα και δεν περιέχουν καµία πληροφόρηση που να χαρακτηρίζει ένα
χρήστη.
Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα γνωστοποιήσει
σε τρίτους (µε εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόµο και προς τις αρµόδιες και µόνο αρχές). Ο παρών δικτυακός τόπος
διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλουν οι επισκέπτες / χρήστες αποκλειστικά για λόγους
επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών και είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τµήµα ή το
σύνολο των στοιχείων αυτών για λόγους στατιστικούς, ερευνών αγοράς ή βελτίωσης των παρεχοµένων υπηρεσιών.

Ασφάλεια
Η TROFELIA διαθέτει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα λειτουργιών για την προστασία της εµπιστευτικότητας των Προσωπικών
∆εδοµένων. Ωστόσο, ασφάλεια σε τέλειο βαθµό δεν υπάρχει σε περιβάλλον Internet, και η TROFELIA δεν εγγυάται ότι το
site είναι αδιαπέραστο και άτρωτο σε επιθέσεις hackers.

Cookies
Όταν εισέρχεστε στο Web site, η TROFELIA µπορεί να στείλει στον υπολογιστή σας ένα cookie, δηλ. ένα µικρό αρχείο το
οποίο τοποθετείται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και περιέχει µη-προσωπικά στοιχεία σχετικά µε τον χρήστη. Τα
cookies απλά αναγνωρίζουν τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies επιτρέπουν την TROFELIA να κάνει το Web site πιο
χρήσιµο εγκαθιστώντας πληροφόρηση σχετικά µε τις προτιµήσεις σας. Για παράδειγµα, αν επιλέξετε εικόνες και τις
προσθέσετε στο portfolio σας, η TROFELIA θα στείλει στον υπολογιστή σας ένα cookie που αναγνωρίζει τις εικόνες που
έχετε τοποθετήσει στο portfolio σας. Μπορείτε αν θέλετε στις επιλογές του browser σας να επιλέξετε να µην αποδέχεστε
cookies, αλλά αυτό µπορεί να σας εµποδίσει από την πρόσβαση σε ορισµένες λειτουργίες του Web site.
Επιπρόσθετα, το site χρησιµοποιεί καθαρά GIFs, ή pixel tags. Τα συγκεκριµένα GIFs παρέχουν την δυνατότητα αναγνώρισης
ενός cookie του browser όταν ο browser επισκεφθεί το site. Αυτό µας επιτρέπει να µάθουµε ποια banner ads οδηγούν τους
χρήστες στο Web site µας. Η πληροφόρηση που συγκεντρώνουµε µε βάση αυτή την τεχνολογία δεν περιέχει προσωπικά
δεδοµένα (δεν περιέχει το όνοµα σας, την διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail).

E-mail
H TROFELIA δεν νοικιάζει και δεν πουλάει λίστες µε διευθύνσεις e-mail. Σε περίπτωση που η TROFELIA επιθυµεί να έρθει
σε επικοινωνία µαζί σας θα χρησιµοποιήσει την διεύθυνση e-mail που οι ίδιοι δηλώσατε στην TROFELIA.

Σύνδεσµοι (Links)
Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαµβάνει συνδέσµους προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Ο παρών δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται σε καµία περίπτωση για τους όρους και την πολιτική
των δικτυακών αυτών τόπων σχετικά µε την προστασία προσωπικών δεδοµένων που αυτοί ακολουθούν.

∆ικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχοµένου του παρόντος δικτυακού τόπου συµπεριλαµβανοµένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
κειµένων, ονοµασιών, εµπορικών σηµάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και
γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας της TROFELIA και διέπεται από τις εθνικές και
διεθνείς διατάξεις περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, µε εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισµένα δικαιώµατα τρίτων. Συνεπώς
απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, µετάδοση, διανοµή, έκδοση,
εκτέλεση, “φόρτωση” (download), µετάφραση, τροποποίηση µε οποιοδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή περιληπτικά.
Ο επισκέπτης / χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συµµορφώνεται αφενός µεν µε τις διατάξεις του
Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και ∆ιεθνούς ∆ικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνοµη και καταχρηστική χρήση του
περιεχοµένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Επίσης, οφείλει να συµπεριφέρεται κόσµια, ευγενικά και
διακριτικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης / χρήσης, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέµιτου ανταγωνισµού
ή άλλων που αντίκεινται στη “Netiquette” (Κώδικας Συµπεριφοράς χρηστών Internet). Οποιαδήποτε ζηµία στη TROFELIA ή
σε κάθε τρίτο, προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο ∆ιαδίκτυο εν γένει, η οποία οφείλεται άµεσα ή έµµεσα ή
απορρέει από την κακή, παράνοµη ή αθέµιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη / επισκέπτη αποτελεί
αποκλειστικά δική του ευθύνη. Στην περίπτωση που ο χρήστης αθετήσει τους όρους χρήσης η TROFELIA έχει κατ΄ ελάχιστον
το δικαίωµα να απαγορεύσει την είσοδο του στο δικτυακό της τόπο, επιφυλασσόµενη κάθε άλλου νοµίµου δικαιώµατός της.

