ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ NEWSPHONE
O όµιλος εταιριών NEWSPHONE (NEWSPHONE SA, CALL CENTER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
ΑΚΕΠ Α.Ε.), εφεξής “NEWSPHONE” αποδίδει µεγάλη σηµασία στην σύννοµη
επεξεργασία, στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων,
υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε µαζί µας, όπως ενδεικτικά
υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες ιστοσελίδων, εργαζόµενοι,
προµηθευτές, επιτηδευµατίες, ιδιώτες, καταναλωτές, ή συνεργαζόµενοι τρίτοι µε
οποιασδήποτε εταιρία του οµίλου.
Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους της παρούσας Πολιτικής
Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων της NEWSPHONE. Με τη
χρήση των ιστοσελίδων µας και την αποδοχή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης,
αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της
οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη µεταξύ µας συµβατική σχέση και ενσωµατώνονται
στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας µας.
1.Τι είναι τα προσωπικά δεδοµένα σας
Στα προσωπικά δεδοµένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό µέσο,
που µπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά µε άλλες, στη µοναδική
σας αναγνώριση ή στον εντοπισµό σας ως φυσικό πρόσωπο.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, κατά περίπτωση, στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµο,
ΑΦΜ, αριθµός µητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ηλικία, φυσικές και ηλεκτρονικές
διευθύνσεις σας, αριθµοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων σας, καλούντες και
καλούµενοι τηλεφωνικοί αριθµοί, παραλήπτες µηνυµάτων SMS/MMS, στοιχεία
τραπεζικών , χρεωστικών, προπληρωµένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισµού ή τερµατικών συσκευών σας,
υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log
files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη µοναδική
ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων (ΓΚΠ∆ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής
νοµοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ).
2. Ποιά προσωπικά δεδοµένα σας συλλέγουµε
Παραδείγµατος χάριν, επεξεργαζόµαστε σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και
προστατεύουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα όταν καλείτε σύντοµους κωδικούς µας
για την παροχή σε σας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου Ελλάδος (11880),
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προς τον τελικό χρήστη (B2C) ή υπηρεσίες για
λογαριασµό τρίτων (B2B), όταν επικοινωνείτε µαζί µας για να λάβετε υπηρεσίες,
ενηµερωτικές (δροµολόγια, αποτελέσµατα, ώρα), ψυχαγωγικές (ωροσκόπιο, ring
tones, full track downloads, java παιχνίδια, SMS/MMS εφαρµογές, mobile WA
portals), ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-kep, e-government), mobile marketing και
σε οποιαδήποτε άλλη συναφή δραστηριότητα της NEWSPHONE.
3. Επεξεργασία µε τη ρητή συγκατάθεσή σας
Η NEWSPHONE θα χρησιµοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους
σύννοµους σκοπούς επεξεργασίας, εφόσον µας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική
συγκατάθεσή σας, ανά υπηρεσία, που µπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε
οποτεδήποτε ήτοι:
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• Για την διαχείριση και τιµολόγηση των κλήσεών σας την αναζήτηση πληροφοριών
τηλεφωνικού καταλόγου για δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ιδιώτες, οργανισµούς,
επαγγελµατίες, δροµολόγια µέσων µεταφοράς µε στόχο την ολοκλήρωση των
αιτηµάτων, αγορών και παραγγελιών σας.
• Για να απαντήσουµε σε αιτήµατα και ερωτήµατά σας, όπως ενδεικτικά για
πληροφορίες αναζητήσεων, αγορών, αποτελεσµάτων αγώνων καθώς και ενηµέρωση
και απάντηση σε προτάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των προϊόντων και
υπηρεσιών µας.
• Για να σας ανακοινώσουµε τα αποτελέσµατα των ερευνών, κληρώσεων και
διαγωνισµών στους οποίους µπορεί να έχετε συµµετάσχει.
• Για λόγους παροχής αποδεικτικών στοιχείων εµπορικής συναλλαγής, οπότε η
τηλεφωνική επικοινωνία µε τους πελάτες µας συνήθως καταγράφεται.
• Για την ανάλυση επισκεψιµότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εµπειρίας σας
και για να σας παρέχουµε πληροφορίες σχετικές µε προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές
προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
• Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη
έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήµατα διοίκησης, τιµολόγησης,
λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.
Σε κάθε περίπτωση µπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ή αλλάξετε ανά πάσα
στιγµή τις προτιµήσεις σας
αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση
privacy@newsphone.gr δηλώνοντας την αντίστοιχη υπηρεσία ή χρησιµοποιώντας
τον σύνδεσµο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του κάθε e-mail που
λαµβάνετε από µας.
4. Ποιές είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων στόχο έχει να σας
ενηµερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των
προσωπικών δεδοµένων σας που ενδέχεται να συλλέξουµε ως Υπεύθυνοι ή
Εκτελούντες επεξεργασία.
Η NEWSPHONE και το εκπαιδευµένο προσωπικό της εφαρµόζει τις δέκα Αρχές
Επεξεργασίας του ΓΚΠ∆ 2016/679 (νοµιµότητα, αντικειµενικότητα, διαφάνεια,
περιορισµός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδοµένων, ακρίβεια, περιορισµός χρόνου
αποθήκευσης, ακεραιότητα, εµπιστευτικότητα και λογοδοσία).
Η NEWSPHONE προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ ∆ικαιώµατά σας ως προς τη
χρήση των Προσωπικών ∆εδοµένων σας (ενηµέρωση, πρόσβαση, διόρθωση,
διαγραφή, περιορισµός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και µη
αυτοµατοποιηµένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην
ελληνική νοµοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καµία διάκριση και εφαρµόζονται
σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργεί και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η
NEWSPHONE.
5. Ποιοι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδοµένων σας
Η NEWSPHONE συλλέγει προσωπικά σας δεδοµένα µε τη συναίνεσή σας και την
αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας µας, όπως:
• όταν καλείτε αριθµούς µας ή σύντοµους κωδικούς µας (π.χ. 11880) όταν µας
στέλνετε email, ή συµπληρώνετε αίτηση - φόρµα για να περιληφθείτε σε
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επαγγελµατικούς καταλόγους (π.χ. VRISKO), για σκοπούς επαλήθευσης καλούντος
αριθµού και για λόγους χρέωσης
• όταν επικοινωνείτε µε τα γραφεία µας ή µε το προσωπικό του τµήµατος
εξυπηρέτησης πελατών µας και κάθε επικοινωνίας σας µε το τηλεφωνικό µας κέντρο,
µε τα σχόλια και τις προτιµήσεις σας για αγορές και για έκφραση γνώµης ή σχολίων
σας.
• όταν µας στέλνετε την ταχυδροµική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιµολογίου ή
απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτοµέρειες παράδοσης της
παραγγελίας σας.
• όταν αγοράζετε ένα προϊόν και/ή µια πολυµεσική υπηρεσία
• όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να
λαµβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή µε SMS ενηµερωτικό υλικό ή άλλο υλικό
µάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιµήσεις σας ή κατά τη συµµετοχή σας σε
διαγωνισµούς, ερωτηµατολόγια και έρευνες
• όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες µας µέσω των οποίων συλλέγουµε µέσω cookies
πληροφορίες από την τερµατική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου
διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείτε, ο τύπος και η
έκδοση του προγράµµατος περιήγησής σας (browser) κλπ. ώστε να
προστατεύσουµε τις βάσεις δεδοµένων µας ή τις ιστοσελίδες µας από αθέµιτη
αντιγραφή δεδοµένων ή καταλόγων
• όταν λαµβάνουµε έγγραφα, αιτήµατα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλµατα κλπ.
τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για
την διερεύνηση εγκληµάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέµησης
κάθε µορφής εγκληµατικότητας και προσβολής εννόµων αγαθών.
6. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδοµένων σας
Η NEWSPHONE θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούµενα κατά νόµο
προσωπικά σας δεδοµένα για να συνδεθείτε µε ηλεκτρονικές πλατφόρµες και
υπηρεσίες µας, να αγοράσετε προϊόντα, να κλείσετε ραντεβού µε το γιατρό του
ΕΟΠΥΥ, να αναζητήσετε πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου, να επικοινωνήσετε
µέσω ιστοσελίδων µε άλλους χρήστες ή για να λάβετε µέρος σε διαγωνισµούς και
προωθητικές ενέργειες.
Η NEWSPHONE διατηρεί τα προσωπικά δεδοµένα σας µόνο για όσο χρόνο
επιβάλλεται από τους συµβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασµό µε την
κείµενη τηλεπικοινωνιακή, µεταφορική, φορολογική και λοιπή νοµοθεσία, βάσει του
εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας ενώ στη συνέχεια τα ανωνυµοποιεί ή τα καταστρέφει.
Μπορείτε να µας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποιά δεδοµένα συλλέγουµε για
σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρησή τους
επιβάλλεται από το νόµο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς
και για δίωξη παράνοµων πράξεων.
7. Πολιτική Cookies
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΕΕ (η οποία αναµένεται να
αντικατασταθεί µε σχετικό Κανονισµό) η ιστοσελίδα µας αποδέχεται τη χρήση των
"cookies". Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών
που προέρχονται από πλατφόρµες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόµενες
ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειµένου να µετρηθεί η επισκεψιµότητα, να βελτιωθεί
η λειτουργία, το περιεχόµενο και η συνολική εµφάνιση της ιστοσελίδας µας και να
προσαρµοστεί στις ανάγκες των πελατών µας.
Με τη χρήση της δικής µας ιστοσελίδας, συµφωνείτε θετικά (opt-in) µε την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων που συλλέγονται από τα κοινωνικά
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δίκτυα ή τις µηχανές αναζήτησης, π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins,
Google+ κλπ., χωρίς ουδεµία εµπλοκή, επιρροή ή έλεγχο εκ µέρους της Εταιρίας και
διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (28 κράτη-µέλη
ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά
υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.
Αν δεν επιθυµείτε τρίτα µέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαµβάνουν
πληροφορίες από το πρόγραµµα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες
της NEWSPHONE µπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή
όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα
κάθε τέτοιου τρίτου µέρους.
Παρότι τα περισσότερα προγράµµατα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόµατα
τη χρήση των cookies, µπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθµίσεις στον υπολογιστή
σας, επιλέγοντας να µην αποδεχτείτε τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το
κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όµως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα
περιορίσει το εύρος των διαθέσιµων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε
διαδικτυακή ιστοσελίδα.
8. ∆ιαβίβαση δεδοµένων σας σε τρίτους
Κατά κανόνα η NEWSPHONE δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδοµένα σε
τρίτους παρά µόνο όταν λειτουργούµε ως ενδιάµεσοι και στην έκταση που αυτό
επιβάλλεται για να ολοκληρώσουµε την παραγγελία σας και να εκπληρώσουµε
αιτήµατα σχετικά µε τις εκ µέρους µας παρεχόµενες υπηρεσίες, είτε δικές µας είτε
τρίτων φορέων, όπως διασυνδεδεµένες εταιρίες τηλεπικοινωνιών, τηλεοπτικοί
σταθµοί, cloud providers, νοσηλευτικά ιδρύµατα, επαγγελµατικοί σύλλογοι, πάροχοι
οπτικοακουστικού περιεχοµένου κλπ.
Η NEWSPHONE διαβιβάζει κατ εξαίρεση δεδοµένα σας όταν δεχθεί εντολή ή
απόφαση δικαστηρίου ή επίσηµης κρατικής αρχής (διωκτικές και εισαγγελικές αρχές,
∆ίωξη ηλεκτρονικού εγκλήµατος, ΕΕΤΤ, Α∆ΑΕ, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν
κληθούµε να συµµορφωθούµε µε τη νοµοθεσία και να αποτρέψουµε σε βάρος µας
και σε βάρος των πελατών µας έκνοµες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη,
εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ.).
Στην NEWSPHONE επιλέγουµε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούµε να
θέτουµε συµβατικούς περιορισµούς σε τρίτους που λαµβάνουν τα προσωπικά σας
δεδοµένα, ώστε να διασφαλίσουµε ότι τα χρησιµοποιούν σύµφωνα µε την παρούσα
Πολιτική και τους ισχύοντες στην Ευρώπη και διεθνώς νόµους περί προστασίας
δεδοµένων. ∆εν µπορούµε όµως να σας εγγυηθούµε ότι δε θα χρησιµοποιήσουν ή
θα αποκαλύψουν τα δεδοµένα αυτά, χωρίς την άδειά σας. Γι’ αυτό το λόγο σας
συνιστούµε να εξετάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών
δεδοµένων τυχόν τρίτων παρόχων/προµηθευτών, των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες
αγοράζετε µέσω των ιστοσελίδων µας.
Προκειµένου να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας, ίσως χρειαστεί να µεταφέρουµε
τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων χωρών κατά βάση
εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει
αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσµευτικών κανόνων, τυποποιηµένων
συµβάσεων και εγκεκριµένων κωδίκων δεοντολογίας.
9. Ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων σας
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Σε κάθε περίπτωση, λαµβάνουµε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ώστε
να διασφαλίσουµε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες µεταφέρονται,
αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύµφωνα µε τα κατάλληλα πρότυπα και
διαδικασίες ασφαλείας και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους
εκάστοτε ισχύοντες νόµους προστασίας δεδοµένων.
Στη NEWSPHONE διαθέτουµε εκπαιδευµένο και υπεύθυνο προσωπικό, Υπεύθυνο
Ασφαλείας (Security Officer) και Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων
(Data Protection Officer) ενώ αναγνωρίζουµε τη σηµασία της προστασίας της
ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό
διαθέτουµε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιµοποιούµε τα κατάλληλα
τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, όπως ανωνυµοποίηση, ψευδωνυµοποίηση,
κρυπτογράφηση δεδοµένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης,
εξουσιοδοτηµένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι),
συµµόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.
Όποιος συνεργάτης µας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις
χρησιµοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς.
Μοιραζόµαστε τις πληροφορίες που µας δίνετε αποκλειστικά µε τους τρόπους που
περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύµφωνα µε τη ρητή και ειδική
συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία µπορείτε οποτεδήποτε και
ελεύθερα να ανακαλέσετε µε επικοινωνία µαζί µας ή µε ενεργοποίηση της εντολής
unsubscribe σε ηλεκτρονικά µας µηνύµατα.
10. Προβολή στοχευµένων διαφηµίσεων
Ενδέχεται να χρησιµοποιήσουµε προσωπικά δεδοµένα σας µαζί µε άλλες
πληροφορίες που έχουµε συλλέξει, µετά από ανθρώπινη παρέµβαση του εµπορικού
µας τµήµατος, είτε να προβάλουµε διαφηµίσεις σχετικές µε τις προφανείς
προτιµήσεις σας, στην ιστοσελίδα µας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα.
Ωστόσο, δεν χρησιµοποιούµε αυτοµατοποιηµένα εργαλεία εντοπισµού και
αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιµήσεών σας µε
άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας
ταχυδροµείου) για να προβάλουµε διαφηµίσεις ή να σας στείλουµε εξατοµικευµένες
προσφορές. Επιπλέον, δε µοιραζόµαστε τα προσωπικά σας στοιχεία µε τρίτους,
ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφηµίσεις,
εκτός εάν έχετε ρητά συναινέσει µέσω διαδικασίας opt-in σε αυτές.
Αν επιθυµείτε να σταµατήσουµε να σας στέλνουµε ενηµερώσεις ή προσφορές,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον σύνδεσµο κατάργησης εγγραφής (unsubscribe)
που βρίσκεται στο τέλος του email που λάβατε από εµάς.
11. Σύνδεσµοι προς ιστοσελίδες τρίτων
Οι ιστοσελίδες της NEWSPHONE ενδέχεται να περιέχουν συνδέσµους που οδηγούν
σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων, ανεξάρτητων φορέων, όπως ενδεικτικά, εταιριών
τηλεπικοινωνιών, παροχής περιεχοµένου, παραγωγών θεαµάτων, επαγγελµατιών,
παρόχων υπηρεσιών κλπ. οι οποίες λειτουργούν και συντηρούνται αποκλειστικά από
αυτούς, και τις οποίες δεν ελέγχουµε, όπως προαναφέραµε. Συνεπώς εµείς δεν
φέρουµε καµία απολύτως ευθύνη για το περιεχόµενο, τις ενέργειες ή τις πολιτικές
αυτών των ιστοσελίδων. Σας παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τις αντίστοιχες
πολιτικές προστασίας δεδοµένων στις διαφορετικές ιστοσελίδες που επισκέπτεστε,
καθώς µπορεί να διαφέρουν σηµαντικά από τη δική µας.
12. Μη ζητηθείσα εµπορική επικοινωνία
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Η NEWSPHONE δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας µας ή των υπηρεσιών µας
για µετάδοση µαζικών ή ανεπιθύµητων εµπορικών µηνυµάτων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (spam). Ακόµη, δεν επιτρέπουµε την αποστολή µηνυµάτων από και
προς τους πελάτες µας τα οποία χρησιµοποιούν ή περιέχουν µη έγκυρες ή
παραποιηµένες επικεφαλίδες, µη έγκυρα ή µη υπαρκτά ονόµατα χώρου (domain
names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε µηνύµατος, ψευδείς ή
παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων.
∆εν επιτρέπουµε µε κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών και των συνδροµητών µας,
µέσω της ιστοσελίδας µας ή των υπηρεσιών µας. ∆εν επιτρέπουµε και δεν
εξουσιοδοτούµε καµία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών µας µε τρόπο που θα
µπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε µέρος των
υπηρεσιών µας ή να παρεµποδίσει οποιονδήποτε επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τις
υπηρεσίες µας.
Αν θεωρήσουµε πως γίνεται κάποια µη εξουσιοδοτηµένη ή ακατάλληλη χρήση σε
οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες µας, µπορούµε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την
απόλυτη διακριτική µας ευχέρεια, να λάβουµε τα κατάλληλα µέτρα για να
εµποδίσουµε µηνύµατα από έναν συγκεκριµένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν
διακοµιστή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή µια διεύθυνση IP. Έχουµε τη
δυνατότητα να διαγράψουµε αµέσως οποιονδήποτε λογαριασµό κάνει χρήση των
υπηρεσιών µας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική µας ευχέρεια, µεταδίδει ή
συνδέεται µε τη µετάδοση οποιωνδήποτε µηνυµάτων που παραβιάζουν την
παρούσα πολιτική.
13. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά µε την παρούσα πολιτική ασφαλείας και
προστασίας προσωπικών δεδοµένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουµε ακολουθήσει τις
αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούµε να µας στείλετε email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση privacy@newsphone.gr ή να επικοινωνήσετε µαζί µας στην παρακάτω
ταχυδροµική διεύθυνση: Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα Αττικής, υπόψη Privacy
Department.
14. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων
Η παρούσα Πολιτική υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.
Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρµογή στις πληροφορίες που
συλλέγονται, από την ηµεροµηνία που θα δηµοσιευθεί η αναθεωρηµένη έκδοση,
καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουµε. Η χρήση της
ιστοσελίδας µετά τη δηµοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των
αλλαγών αυτών.
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