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APPENDIX OF USING KAROUSSOS ARCHIVES 
WEBSITE 
TERMS & CONDITIONS – PRIVACY POLICY & 
COOKIES 
(Το Ελληνικό κείμενο ακολουθεί μετά το αγγλικό) 

1.Introduction  

a. Thank you for visiting our website, karoussosarchives.com (the “Site”). This Site 

is operated by Karoussos Archives, a non-profit company incorporated in 

Kalamata, Greece with company number 996778226 and having its registered 

office at Verga, Kalamata, Messenia (“Karoussos Archives”, “we,” “us” or “our”). 

b. These Site Terms of Use (“Terms”) (together with the documents expressly 

referred to in them) provide information about us and the legal terms and conditions 

which apply to your access and use of our Site. 

c. Please read these Terms carefully because your use of the Site constitutes your 

agreement to follow and be bound by these Terms. If you do not agree to these 

Terms, you should not access or use the Site. 

d. During your use of the Site our Privacy Policy and, where applicable, our Online 

Shop Terms will also apply. 

e. These Terms, and any further contract between us, are available only in the 

English and Greek language.  

2. Change  

a. No changes to these Terms are valid or have any effect unless agreed by us in 

writing. 

b. Nothing in these Terms affect your statutory rights (see VIII. YOUR RIGHTS 

 for more details). 

c. These Terms were most recently updated on 22 March 2022. 
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3. Site use and accessibility 

a. The Site is for your personal and non-commercial use only.  

b. You agree that you are solely responsible for: 

i. all costs and expenses you may incur in relation to your use of the Site; and 

ii. keeping your password and other account details confidential. 

c. We may prevent or suspend your access to the Site if you do not comply with 

any part of these Terms or any documents expressly referred to on it, or any 

applicable law. 

d. Karoussos Archives is committed to providing a website that is accessible to the 

widest possible audience. We are actively working to increase the accessibility and 

usability of our Site and in doing so, we aim to adhere to many of the available 

accessibility standards and guidelines. 

e. Whilst we are continually seeking out solutions that will bring all areas of the Site 

up to the same level of overall accessibility, in the meantime, should you 

experience any difficulty in accessing the Site, please don’t hesitate to contact us 

on karoussosarchives@gmail.com. 

f. The Site displays correctly in current web browsers. If you view our Site on an 

older browser, you may find pages don’t display as intended. We recommend you 

upgrade your browser to the latest version to get the most from our Site.  

 

4. Ownership, use and intellectual property rights 

a. All copyrights, trademarks, names, design rights, archival database rights, any 

artwork as a whole or in detail, and other intellectual property rights of any kind, 

whether or not they are registered or unregistered (anywhere in the world) in and 

on the Site, including all content and applications located on the Site, shall remain 

vested in Karoussos Archives or its licensors. All such rights are reserved. 
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b.  You may not reproduce, modify, copy or distribute or use for commercial 

purposes any of the content of the Site without written permission from Karoussos 

Archives. 

c. You agree not to adjust to try to circumvent or delete any notices contained on 

the Site (including any intellectual property notices) and in any digital rights or other 

security technology embedded or contained within the Site. 

d. The use or reproduction of any Karoussos Archives trademarks and artwork, 

appearing on the Site, is strictly prohibited unless you have our prior written 

permission. 

e. Please contact karoussosarchives@gmail.com in relation to any queries or 

requests regarding materials on the Site. 

5. Accuracy of information and availability of the Site 

a. While we try to make sure that the Site is accurate, up-to-date and free from 

bugs, we cannot promise that it will be. Furthermore, we cannot promise that the 

Site will be fit or suitable for any purpose. Any reliance that you may place on the 

information on this Site is at your own risk. 

b. We may suspend or terminate operation of the Site at any time, as we see fit. 

c. Content is provided for your general information purposes only and to inform you 

about us and our artwork, projects, news, features, services, and other websites 

that may be of interest. 

d. While we try to make sure that the Site is available for your use, we do not 

promise that the Site is available at all times, nor do we promise the uninterrupted 

use by you of the Site. 

6. How we use your personal information 

We only use your personal information in accordance with our Privacy 

Policy which is detailed on our Site. Please read through our Privacy Policy, as it 

includes important terms which apply to you 

7. Hyperlinks and third-party sites 

The Site may contain hyperlinks or references to third-party websites other than 

https://www.hauserwirth.com/terms-and-conditions#privacy-policy
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the Site. Any such hyperlinks or references are provided for your convenience 

only. We have no control over third-party websites and accept no legal 

responsibility for any content, material, or information contained on them. The 

display of any hyperlink and reference to any third-party website does not mean 

that we endorse that third party’s website, products, or services. Your use of a 

third-party site may be governed by the terms and conditions of that third-party 

site. 

8. Submitting information to the Site 

a. While we try to make sure that the Site is secure, we cannot guarantee the 

security of any information that you supply to us and therefore we cannot 

guarantee that it will be kept confidential. For that reason, you should not provide 

us with any ideas, artwork, projects, prototypes, or any other information that you 

regard as confidential, commercially sensitive or valuable (“Unwanted 

Submissions “). While we value your feedback, you agree not to send any 

Unwanted Submissions. 

b. We may use any Unwanted Submissions as we see reasonably fit on a free-of-

charge basis (bear in mind that we have no way of knowing whether such 

information is confidential, commercially sensitive, or valuable because we do not 

monitor the Site to check for these matters). Therefore, we will not be legally 

responsible for keeping any Unwanted Submissions confidential nor will we be 

legally responsible to you or anybody else for any use of such Unwanted 

Submissions. 

9. Other important terms 

We may transfer rights and obligations under these Terms to another organisation. 

We shall always tell you in writing if this happens and we shall ensure that the 

transfer does not affect your rights under these Terms. 

10. Events beyond our control 

We shall have no liability to you for any breach of these Terms caused by any 

event or circumstance beyond our reasonable control including, but not limited to, 

any natural, human or technological error, damage or difficulty, or financial 

distress. 
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11. Rights of third parties 

No one other than a party to these Terms has any right to enforce any of these 

Terms. 

13. Severability 

To the extent that applicable law permits, each paragraph of these Terms 

operates separately. If any court or relevant authority decides that any of them 

are unlawful or unenforceable, the remaining paragraphs will remain in full force 

and effect. 

14. Disputes  

a. We will try to resolve any disputes with you quickly and efficiently. 

b. If you are unhappy with us, please contact us as soon as possible. 

c. If you and we cannot resolve a dispute using our complaint handling 

procedure, we will: i. let you know that we cannot settle the dispute with you; and 

ii. give you certain information required by law about our alternative dispute 

resolution provider.  

d. If you are an individual, please note that these terms of use, their subject 

matter, and their formation, are governed by Greek law. You and we, both agree 

that the courts of Greece will have exclusive jurisdiction.  

e. If you are a business, these terms of use, their subject matter, and their 

formation (and any non-contractual disputes or claims) are governed by Greek 

law. We both agree to the exclusive jurisdiction of the courts of Greece. 

15. Communications between us 

a. When we refer, in these Terms, to “in writing”, this will include email. 

b. If you wish to contact us in writing, or if any clause in these Terms requires you 

to give us notice in writing, you can send this to us by email at 

karoussosarchives@gmail.com. We will confirm receipt of this by contacting you 

in writing, normally by email. 
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c. If we have to contact you or give you notice in writing, we will do so by email or 

by pre-paid post to the address you provide to us when you register on our Site 

when you place an order or otherwise supply to us.  

 

Affiliates 

Through the Karoussos Archives Newsletter, we may send regular e-mail 

information about events, news, and announcements related to programming, 

about Karoussos Archives and its affiliated companies 

 

PRIVACY POLICY  

We, Karoussos Archives, in Verga, Messenian Mani, Peloponnese, Greece 

(“Karoussos Archives”, “we”, “us” or “our”), are committed to protecting your 

privacy and we have created this privacy policy (“Privacy Policy”) to let you 

know what to expect when you interact with us on the karoussosarchives.com 

website (the “Website” or “Site”), use our services or order products 

(collectively “Services”). 

We will collect, process, and use personal data concerning you exclusively in 

compliance with the following Privacy Policy. The term “personal  data” is 

defined in this context as any item of individual information concerning the 

personal or material circumstances of an identified or identifiable person, e.g., 

your name, your telephone number, your address as well as other information 

you provide to us when registering with us, when using our services, or when 

communicating with us (“Personal Data”). 

I. CONTROLLER 

Karoussos Archives will function as the “controller” within the meaning of 

Article 4 number 7 of Regulation (EU) 2016/679, also known as the “General 

Data Protection Regulation” (“GDPR”). 
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II. COLLECTION AND STORAGE OF PERSONAL DATA; MANNER AND 

PURPOSE OF THEIR USAGE 

1. PROCESSING OF DATA FOR USAGE OF THE WEBSITE 

Whenever you access our Website through your browser, respectively via 

your mobile terminal device, we will collect only the Personal Data which your 

browser, respectively your mobile terminal device, automatically transmits to 

us so as to allow you to visit the Website and to ensure system stability and 

security. This may include, in particular: 

• Your IP address; 

• Your device’s identifier, i.e. the unique ID number of your terminal device;  

• The content, date, and time of the access request;  

• The time zone of the requesting computer, respectively of the mobile 

terminal device; 

• The website from which the access request is being referred;  

• The web page for which access is being requested;  

• The http status code; 

• The data volume transmitted; 

• Your browser ID; 

• Your operating system; 

• The language and version of your browser software  

 

PROCESSING THIS DATA WILL SERVE THE FOLLOWING PURPOSES: 

• To establish a trouble-free connection to the Website; 

• To display our goods and services; 

• To ensure the usability of our Website; 

• To analyze system stability and security; and  

• To fulfill additional administrative objectives.  

The legal basis for this processing of the Personal Data concerning you is 

Article 6 paragraph) of the GDPR. Our legitimate interest in this context 

results from the aforementioned data processing purposes. 
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2. DATA PROCESSING WHEN THE CONTACT FORM IS USED 

We give you the option of contacting us by means of the “Contact” form 

provided on the Website. To use this form, you must fill in your name and a 

valid email address. Processing these data serves our legitimate interest in 

providing proper answers to your contact inquiries and is therefore performed 

on the basis of Article 6 paragraph 1) of the GDPR. 

III. TRANSFERS OF PERSONAL DATA TO THIRD COUNTRIES 

Insofar as we transmit Personal Data to countries located outside of the 

European Economic Area (“EEA”), we will ensure that the data recipient 

guarantees an adequate level of data protection within the meaning of Article 

45 of the GDPR. If no adequacy decision is available, Karoussos Archives will 

strive to ensure that the data recipient has put in place appropriate safeguards 

within the meaning of Article 46 of the GDPR and specifically utilizes the 

standard contractual clauses of the European Union for the transfer of data into 

non-EU third countries in their respectively current version.                                             

When it comes to transferring data to the United States, Karoussos Archives 

will strive to ensure that the data recipient enters into obligation to follow and 

observe the principles of the Privacy Shield Framework (i.e., principles setting 

forth minimum standards for the handling of Personal Data).  

IV. USE OF COOKIES 

Karoussos Archives utilizes the so-called “cookies” on its Website, i.e. small 

files containing text information that are placed on your hard drive (“Cookies”) 

whenever you call up the Website. The Cookie will be used to store certain 

information about the specific terminal device you are using. This does not 

mean, however, that we will obtain direct knowledge of your identity in the 

process. 

One reason we use Cookies is to make the navigation and usage of our 

Website as user-friendly as possible. We require such Cookies to be able to 

identify and authorize you during your entire visit after you have successfully 

logged in. Cookies will be automatically erased from your hard drive once the 

browser session comes to an end (“Session Cookies”).  
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In addition, we utilize Cookies that will remain on your hard drive for a certain 

period also after the browser session is over (“Persistent Cookies”). These 

Cookies make it easier for you to use our Website and our services and to 

purchase our goods, e.g. by storing certain inputs and settings so that you will 

not have to constantly repeat them. Cookies also allow us to collect  statistics 

on the usage of our Website while helping us to optimize our offering and to 

personalize our web pages and our goods and services for your benefit . 

Persistent Cookies are stored on your hard drive and then erased by the 

browser after a predefined time, which may vary from Cookie to Cookie. The 

Cookies we use may also be sourced from third-party providers (Third-Party 

Cookies), who cooperate with us. 

The data processed by the Cookies are required for the aforementioned 

purposes in order to allow us to pursue our legitimate interests and to allow 

third parties to purse their legitimate interests pursuant to Article 6 paragraph 

1) of the GDPR. 

We will notify you concerning our use of Cookies when you (first) visit our 

Website. You may at any time block the use of Cookies with effect for the future 

by erasing the Cookies and by blocking the acceptance of Cookies in your 

browser. You can also configure your browser such that you will be alerted 

before Cookies are placed on it and will have the option to either accept the 

Cookies in individual cases, to rule out the storage of Cookies for certain cases 

or to rule it out as a general rule. Finally, you can activate the automatic erasure 

of Cookies following closure of your browser. However, Ιf you change your 

browser settings in these ways, you may not be able to benefit from all the 

features of our Website. For further information on these setting changes, 

please see www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

 

V. DEPLOYMENT OF ANALYTICS AND TRACKING TECHNOLOGIES 

We use the analytics and tracking technologies, respectively technologies 

offered by third-party-provider, described below; we do so on the basis of 

Article 6 paragraph 1, of the GDPR for the following purposes (among others): 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
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• To perform data analyses; 

• To collect statistics on the use of our Website and to evaluate them so as to 

optimize our offering; 

• To enhance and manage our offering on an ongoing basis;  

• To optimize our advertising measures and quantify their success; and 

• To provide you with advertising. 

These are legitimate interests within the meaning of the statutory provision. 

1. GOOGLE ANALYTICS 

In order to configure our web pages as needed and to optimize them on an 

ongoing basis, we use Google Analytics, an advertising analysis service 

offered by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, 

USA (“Google”). This service generates pseudonymized usage profiles and 

uses Cookies. The information about your use of our Website generated by the 

relevant Cookie (e.g. your IP address, browser type/version, operating system 

used, referring URL, time of the server request) is transferred to a Google 

server located in the United States and stored there. 

Google has been certified under the Privacy Shield Framework, meaning that 

an adequate level of data protection is in place in accordance with the 

corresponding Implementing Decision of the European Commission.  However, 

your IP address will first be shortened on our Website by Google within Member 

States of the European Union or in other states signatory to the Agreement on 

the European Economic Area (EEA). Only in exceptional cases will the full IP 

address be transferred to a Google server in the Unites States and shortened 

there. 

Google will use this information on our behalf in order to analyze your usage 

of our Website, to compile reports on Website activities for us, and to provide 

us with other services relating to Website and internet usage. In certain cases, 

this information may also be transferred to third parties, insofar as this is 

mandated by the law or insofar as third parties have been commissioned with 

processing the data. Google will not merge your IP address with other data 

held by Google. 
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You can block the storage of the relevant Cookie in your browser by configuring 

your browser settings accordingly. Please be advised, however, that this may 

prevent you from using all the functions of our Website to their full extent.  

In addition, you can prevent Google from recording the data generated by the 

Cookie regarding your usage of the Website (including your IP address) and 

from processing such data by downloading and installing the browser plugin 

available under the following link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

For further information on data protection in connection with Google 

Analytics, please navigate to the “Help” section of Google Analytics via the 

following link: http://google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html  

 

2. GOOGLE ADWORDS CONVERSION TRACKING 

In order to collect statistics on the use of our Website and in order to optimize 

our Website for your benefit, we also use Google Conversion Tracking. This is 

a service offered by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, 

CA 94043, USA (“Google”). To this end, Google places a Cookie on your 

computer whenever you reach our Website by way of a Google Ad. These 

Cookies become invalid after 30 days and cannot be used to identify you 

personally. If you visit one of our web pages and assuming the Cookie has not 

yet expired, both we and Google will be able to see that you clicked on the ad 

and that it referred you to our site. Each AdWords customer receives a different 

Cookie, so that the Cookies cannot be tracked across the websites of multiple 

AdWords customers. 

Google will use this information on our behalf to generate visitor statistics for 

our Website. We will use these visitor statistics to determine the total number 

of users referred to us by AdWords advertisements and to optimize our 

AdWords advertising efforts accordingly. This information may also be 

transferred to third parties insofar as this is mandated by law or insofar as third 

parties process these data on a commissioned basis. Neither we nor any other 

advertising customers of Google AdWords will receive information from Google 

that allows you to be personally identified. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
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In the process, Google will place a Cookie on your computer, insofar as you 

use certain Google services or visit certain websites forming part of the Google 

content network. These Cookies cannot be used to identify you personally.  

The information generated by the Cookie so placed on your computer 

concerning your usage of our Website (including your IP address) will be 

transferred to a Google server located in the United States and stored there. 

As explained above, Google has been certified under the Privacy Shield 

Framework, meaning that an adequate level of data protection is in place in 

accordance with the corresponding Implementing Decision of the European 

Commission. However, your IP address will first be shortened on our Website 

by Google within Member States of the European Union or in other states 

signatory to the Agreement on the European Economic Area (EEA). Only in 

exceptional cases will the full IP address be transferred to a Google server in 

the United States and shortened there. 

You can prevent the storage of these Cookies in your browser by configuring 

your browser settings accordingly. Please be advised, however, that this may 

prevent you from using all the functions of our Website to their full extent.  

Furthermore, you can object against interest-based advertising from Google. 

To do this, you must call up www.google.de/settings/ads from each of the 

internet browsers you use and then make the desired setting changes.  

For further information on Google’s data privacy policy, please see the 

following links: http://google.de/intl/de/policies/privacy and 

https://www.google.com/privacy/ads/. 

3. GOOGLE TAG MANAGER 

We also use Google Tag Manager. This service allows website tags to be 

managed by way of a user interface. Tags are small code elements the purpose 

of which includes measuring traffic and visitor behavior. Google Tag Manager 

merely implements such tags. This does not cause any Cookies to be placed, 

meaning that no Personal Data will be recorded. Google Tag Manager triggers 

other tags which may themselves record data under certain circumstances. 

Google Tag Manager does not access these data, however. Once the 

https://www.google.com/privacy/ads/
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deactivation function has been selected at the domain or Cookie level, it will 

remain in effect for all tracking tags implemented by Google Tag Manager.  

 

VI. USE OF SOCIAL PLUG-INS 

Our Website makes use of the so-called “social plug-ins” of social networks, 

e.g. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter (Facebook, Instagram, YouTube, 

Twitter, collectively referred to hereinbelow as “Social Networks” and the 

corresponding plug-ins as “Plug-ins”). With these Plug-ins, we offer you the 

option to interact with the Social Networks and with other users, which allows 

us to improve our offering and to make it more appealing to you, while at the 

same time raising awareness of our work. The legal basis for the use of social 

Plug-ins is Article 6 paragraph 1) of the GDPR. Responsibility for ensuring data 

protection-compliant operations lies with the respective provider.  

We use the Plug-ins of the Facebook network, such as the “Like” button. These 

Plug-ins are offered and operated by Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo 

Park, CA 94025, USA (“Facebook”), and are clearly designated by the 

Facebook logo. In addition, we utilize Plug-ins of the Instagram service, 

operated by Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA 

(“Instagram”). These Plug-ins are designated by the Instagram logo. We also 

use the Plug-ins of the YouTube network, which is owned by Google Inc., San 

Bruno, California, USA (“YouTube”), whereby the YouTube logo serves as the 

designator. Our Website also features Plug-ins which are integrated, offered, 

and operated by the Twitter service owned by Twitter Inc., 1355 Market St, 

Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”), these Plug-ins are 

designated by the Twitter logo or the suffix “Tweet.”  

Whenever you access a web page of ours that contains this type of Plug-in, 

your browser will establish a direct connection to the server of the respective 

Social Network. The content of the Plug-in will be transferred directly to your 

browser from the corresponding Social Network and will be integrated into the 

Website without our being able to exercise any control over said content. 

Regardless of whether you maintain a user account with a Social Network or 

whether you have logged on to the respective Social Network, web pages that 
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contain Plug-ins from that Social Network will transfer information to the 

corresponding Social Network in the USA, where this information will be stored. 

This will include the type and version of your operating system and browser, 

respectively, as well as your IP address and the domain name and/or date 

stamp, respectively time stamp, associated with your visit. Each time the web 

page is called up, the respective Social Network will deposit a Cookie 

containing an identifier that will remain valid for two years. Since your browser 

automatically co-transmits this Cookie each time a connection is established 

with a server, the corresponding Social Network fundamentally would be able 

to generate a profile of the online web pages called up by the user associated 

with the identifier. If you have logged on to the respective Social Network at 

the time, said Social Network will be able to match up the profile to the user 

account you maintain with that Social Network and thus to you personally. But 

even if you are not logged in to the respective Social Network when you use 

our Website, this will not preclude such a match-up from occurring, for example 

when you log in with the corresponding Social Network at some later time.  

Whenever you interact with these Plug-ins, e.g., by activating the “Like” or 

“Tweet” button or by posting a comment, the corresponding information will be 

sent from your browser directly to the corresponding Social Network and stored 

there, without our being able to exert any influence in this regard. The 

information will also be published on the Social Network and will be displayed 

to your contacts on said network. 

The respective Social Network may use the information thus obtained for 

advertising purposes, to perform market research, and to configure its web 

pages as needed. To this end, the Social Network will generate profiles of your 

usage, interests, and relationships, e.g., in order to analyze your usage of our 

Website in connection with the ads shown to you on the Social Network, to 

inform other users of the Social Network about your activities on our Website, 

and to provide additional services associated with usage of the Social Network. 

Please note that we do not obtain any precise knowledge of the content of the 

transmitted data or its usage by the Social Network. For more detailed 

information on the nature, purposes, and scope of the subsequent processing 

and usage of your data by the respective Social Network, please consult the 

Privacy Policy of each Social Network. Facebook/Instagram, YouTube/Google, 

and Twitter are certified under the Privacy Shield Framework, meaning that an 
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adequate level of data protection is in place in accordance with the 

corresponding Implementing Decision of the European Commission. If you, as 

the user of a Social Network, wish to prevent the corresponding Social Network 

from collecting information regarding you during your visit to our Website, you 

can log out of that Social Network when commencing your visit to the Website, 

erase the corresponding Social Network’s cookie (if one exists) from your 

browser, and select the “Block Third-Party Cookies” function on your browser. 

In this case, your browser will not transfer any Cookies to the servers in the 

event of embedded content of other providers. Note, however, that this 

configuration, besides blocking the Plug-ins, may also cause certain functions 

extending across webpages to become unavailable. 

VII. DURATION OF STORAGE 

We will store the Personal Data concerning you for as long as required to fulfill 

the respective storage purpose. Once this is no longer the case, we will erase 

your data unless we are bound to observe a longer retention period in 

accordance with Article 6 paragraph 1 of the GDPR, namely based on tax laws, 

commercial laws, or other statutory archiving/documentation obligations, or 

unless you have consented to an extended storage period in accordance with 

Article 6 paragraph 1 of the GDPR. 

VIII. YOUR RIGHTS 

In accordance with Article 15 of the GDPR, you are entitled to obtain access at 

any time to any Personal Data of yours that are being stored by us. In particular, 

you may request information about any of following matters: the processing 

purposes involved; the categories of data regarding you being stored; the 

categories of recipients of such data; the planned storage period; the existence 

of a right to demand rectification, erasure, restriction of processing or a right to 

object; the existence of a right to lodge a complaint with a supervisory authority; 

the origin of your data, insofar as they were not obtained from you; as well as 

the existence of an automated decision-making process, including profiling; 

you also have the right to request explanatory details.  

In addition, you can demand the rectification of incorrect data pursuant to 

Article 16 of the GDPR, as well as the erasure of Personal Data pursuant to 

Article 17 of the GDPR insofar as their processing is not required to exercise 
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the right of freedom of expression and information, to fulfill a statutory 

obligation, to serve the public interest, or to assert, enforce or defend legal 

claims. 

You furthermore have the right, pursuant to Article 18 of the GDPR, to demand 

that a block or restriction be placed on the processing of the Personal Data 

concerning you insofar as: their correctness is disputed by you; the processing 

is unlawful but you object to the erasure of the data; we no longer require the 

data but you still require it in order to assert, enforce or defend legal claims; or 

you have expressly objected against the data being processed pursuant to 

Article 21 of the GDPR. 

Furthermore, you are entitled pursuant to Article 20 of the GDPR to obtain the 

Personal Data you have provided to us in a structured, commonly used, and 

machine-readable format, or to demand that such data be transmitted to some 

other authorized party. 

Finally, insofar as the Personal Data concerning you are being processed on 

the basis of legitimate interests pursuant to Article 6 paragraph 1 of the GDPR, 

you have the right, pursuant to Article 21 of the GDPR, to at any time object to 

having the Personal Data concerning you processed, on grounds relating to 

your particular situation or insofar as your objection specifically refers to 

processing for purposes of direct advertising. In the latter case, you will enjoy 

a fundamental right to object that will be honored by Karoussos Archives 

without your having to state grounds in connection with a particular personal 

situation. 

If you believe that our processing of the Personal Data concerning you is not 

consistent with applicable law, you may lodge a complaint with a competent 

supervisory authority pursuant to Article 77 of the GDPR. 

If the processing of your data is based on a declaration of consent you have 

granted pursuant to Article 6 paragraph 1 of the GDPR, you have the right to 

any time withdraw said consent with effect for the future.  
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IX. DATA SECURITY 

In the course of visits to our Website, we employ the widely-used SSL process 

in conjunction with the respectively highest level of encryption supported by 

your browser. In all other respects, we take appropriate technical and 

organizational security measures in order to protect your data against 

manipulation, loss, destruction, and unauthorized access by third parties. Our 

security measures are kept consistently up-to-date based on the latest state of 

technology. 

USE OF PERSONAL INFORMATION 

We may use, sell, or disclose the personal information we collect for one or 

more of the following purposes: 

· To fulfill or meet the reason you provided the information. For example, if 

you share your name and contact information to request a price quote or ask 

a question about our products or services, we will use that personal 

information to respond to your inquiry. If you provide your personal 

information to purchase a product or service, we will use that information to 

process your payment and facilitate delivery. We may also save your 

information to facilitate new product orders or process returns. 

· To provide, support, personalize, and develop our Website, products, and 

services; 

· To process your requests, purchases, transactions, and payments and 

prevent transactional fraud; 

· To provide you with support and to respond to your inquiries, including to 

investigate and address your concerns and monitor and improve our 

responses; 

· To help maintain the safety, security, and integrity of our Website, products 

and services, databases and other technology assets, and business;  

· For testing, research, analysis, and product development, including to 

develop and improve our Website, products, and services;  

· To respond to law enforcement requests and as required by applicable law, 

court order, or governmental regulations. 
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We will not collect additional categories of personal information or use the 

personal information we collected for materially different, unrelated, or 

incompatible purposes without providing you notice. 

PERSONAL INFORMATION SALES 

We do not sell your personal information under any circumstances and time. 

We provide them only if they are requested by supervisory authorities for 

reasons of fraud, crime, and any other act that violates the laws nationally and 

internationally. 

NON-DISCRIMINATED SERVICES  

We will not discriminate against you for exercising any of your rights. 

Unless otherwise, we will not: 

· Deny our goods or services. 

· Charge you different prices or rates for goods or services, including through 

granting discounts or other benefits, or imposing penalties.  

· Provide you a different level or quality of goods or services; or 

· Suggest that you may receive a different price or rate for goods or services 

or a different level or quality of goods or services. 

However, we may offer you certain financial incentives, especially to our 

members, that can result in different prices, rates, or quality levels. Any 

financial incentive we offer will reasonably relate to your personal information’s 

value and contain written terms that describe the program’s material aspects. 

Participation in a financial incentive program requires your prior opt-in consent, 

which you may revoke at any time. 

CHANGES TO OUR PRIVACY APPENDIX 

We reserve the right to amend this Appendix at our discretion and at any 

time. When we make changes to this Appendix, we will post the updated 

Appendix on the Website and update the Appendix's effective date. 
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YOUR CONTINUED USE OF OUR WEBSITE FOLLOWING THE POSTING 

OF CHANGES CONSTITUTES YOUR ACCEPTANCE OF SUCH CHANGES. 

 

CONTACT INFORMATION 

If you have any questions or comments about this Addendum, the ways in 

which Karoussos Archives collects and uses your information described here 

and in the Privacy Policy, your choices and rights regarding such use, or wish 

to exercise your rights under Greek law, please do not hesitate to contact us 

at: 

Τ: +30 213 038 3110 
Website: www.karoussosarchives.com  
Email: karoussosarchives@gmail.com   
Postal Address: 
Karoussos Archives 
8 Evridikis st.  
14564 Kifissia – Attica 
Greece 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.karoussosarchives.com/
mailto:karoussosarchives@gmail.com
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ  
ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΗΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ ΤΗΣ 
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & COOKIES 
 

1. Εισαγωγή 

α. Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε τον Ιστότοπό μας, 

karoussosarchives.com  (ο «Ιστότοπος»). Τον iστότοπο διαχειρίζεται η Αρχειοθήκη 

Καρούσου, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει συσταθεί στη Καλαμάτα με 

αριθμό φορολογικού μητρώου 996778226 και έχει την έδρα της στη κοινότητα 

Βέργας στη Καλαμάτα Μεσσηνίας  («Αρχειοθήκη Καρούσου», «εμείς», «εμάς» ή 

"μας"). 

β. Αυτοί οι Όροι χρήσης του Iστότοπου («Όροι») (μαζί με τα έγγραφα που 

αναφέρονται ρητά σε αυτούς) παρέχουν πληροφορίες για εμάς και τους νομικούς 

όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την πρόσβασή σας και τη χρήση του 

Ιστότοπού μας. 

γ. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους προσεκτικά γιατί η χρήση του 

Ιστότοπου συνιστά τη συμφωνία σας να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από 

αυτούς τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, δεν θα πρέπει να 

έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. 

δ. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας θα ισχύουν επίσης η Πολιτική Απορρήτου μας 

και, όπου ισχύει, οι Όροι του Διαδικτυακού μας καταστήματος. 

ε. Αυτοί οι Όροι, και οποιαδήποτε περαιτέρω σύμβαση μεταξύ μας, είναι διαθέσιμα 

μόνο στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.  

2.Μεταβολές 

Καμία αλλαγή σε αυτούς τους Όρους δεν είναι έγκυρη ή έχει καμία ισχύ, εκτός 

εάν συμφωνηθεί εγγράφως από εμάς. 

Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας (βλ. VIII. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, για περισσότερες λεπτομέρειες). 

Αυτοί οι Όροι ενημερώθηκαν στις 22 Μαρτίου 2022. 
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3. Χρήση Iστότοπου και προσβασιμότητα 

 α. Ο Iστότοπος προορίζεται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση σας. 

β. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για: 

i. όλα τα έξοδα που ενδέχεται να επιβαρυνθείτε σε σχέση με τη χρήση της 

Ιστοσελίδας. και 

ii. κρατώντας τον κωδικό πρόσβασής σας και άλλα στοιχεία του λογαριασμού σας 

εμπιστευτικά. 

γ. Ενδέχεται να αποτρέψουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στον 

Ιστότοπο εάν δεν συμμορφώνεστε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων ή 

τυχόν έγγραφα που αναφέρονται ρητά σε αυτόν ή με οποιοδήποτε εφαρμοστέο 

δίκαιο. 

δ. Η Αρχειοθήκη Καρούσου δεσμεύεται να παρέχει έναν Iστότοπο που να είναι 

προσβάσιμος στο ευρύτερο δυνατό κοινό. Εργαζόμαστε ενεργά για να αυξήσουμε 

την προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα του Iστότοπού μας και στοχεύουμε να 

τηρήσουμε πολλά από τα διαθέσιμα πρότυπα και οδηγίες προσβασιμότητας. 

ε. Ενώ συνεχώς αναζητούμε λύσεις που θα φέρουν όλες τις περιοχές του 

Ιστότοπου στο ίδιο επίπεδο συνολικής προσβασιμότητας, εν τω μεταξύ, εάν 

αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία πρόσβασης στον Ιστότοπο, μη διστάσετε 

να επικοινωνήσετε μαζί μας στο karoussosarchives@gmail.com  

ζ. Ο Iστότοπος εμφανίζεται σωστά στα τρέχοντα προγράμματα περιήγησης ιστού. 

Εάν προβάλλετε τον Ιστότοπό μας σε παλαιότερο πρόγραμμα περιήγησης, 

ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι οι σελίδες δεν εμφανίζονται όπως προβλέπεται. Σας 

συνιστούμε να αναβαθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στην πιο πρόσφατη 

έκδοση για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τον Ιστότοπό μας. 

4. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, χρήσης και πνευματικής ιδιοκτησίας 

α. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, ονόματα, δικαιώματα 

σχεδίασης, δικαιώματα βάσης δεδομένων αρχειακού υλικού, οποιοδήποτε έργο 

τέχνης σε σύνολο ή λεπτομέρεια, και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

οποιουδήποτε είδους, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγγεγραμμένα ή μη 

mailto:karoussosarchives@gmail.com


 

22 
 

(οπουδήποτε στον κόσμο) εντός του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου όλου του 

περιεχομένου και των εφαρμογών που βρίσκονται σε αυτόν. Ο ιστότοπος θα 

παραμένει στην ιδιοκτησία της Αρχειοθήκης Καρούσου ή των δικαιοπάροχών της. 

Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται. 

β. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, αντιγραφή ή διανομή ή χρήση 

για εμπορικούς σκοπούς οποιουδήποτε περιεχομένου στον Ιστότοπο χωρίς 

γραπτή άδεια από την Αρχειοθήκη Καρούσου. 

γ. Συμφωνείτε να μην προσαρμόζετε, να παρακάμψετε ή να διαγράψετε τυχόν 

ειδοποιήσεις που περιέχονται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων τυχόν 

ειδοποιήσεων πνευματικής ιδιοκτησίας) και ειδικότερα σε οποιαδήποτε ψηφιακά 

δικαιώματα ή άλλη τεχνολογία ασφαλείας που ενσωματώνεται ή περιέχεται στον 

Ιστότοπο. 

δ. Η χρήση ή η αναπαραγωγή οποιωνδήποτε εμπορικών σημάτων της 

Αρχειοθήκης Καρούσου που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα απαγορεύεται 

αυστηρά, εκτός εάν έχετε προηγούμενη γραπτή άδειά μας. 

ε. Επικοινωνήστε με το karoussosarchives@gmail.com σε σχέση με τυχόν απορίες 

ή αιτήματα σχετικά με το υλικό στον Ιστότοπο. 

5. Ακρίβεια πληροφοριών και διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας 

α. Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπος είναι ακριβής, 

ενημερωμένος και χωρίς σφάλματα, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα είναι. 

Επιπλέον, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι η Ιστοσελίδα θα είναι κατάλληλη ή 

κατάλληλη για οποιοδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εξάρτηση από τις πληροφορίες 

σε αυτόν τον Ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη. 

β. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τη λειτουργία της Ιστοσελίδας 

ανά πάσα στιγμή, όπως κρίνουμε σκόπιμο. 

γ. Το περιεχόμενο παρέχεται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης και για να 

σας ενημερώσουμε για εμάς, τα έργο μας, τα νέα, τις δυνατότητες, και τις 

υπηρεσίες μας, καθώς και νέα άλλων  ιστότοπων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 
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γ. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για χρήση από 

εσάς, δεν υποσχόμαστε όμως ότι η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή 

ούτε υποσχόμαστε την αδιάλειπτη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς. 

6. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία 

Χρησιμοποιούμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την Πολιτική 

Απορρήτου μας, η οποία αναφέρεται λεπτομερώς στον Ιστότοπό μας. Διαβάστε 

την Πολιτική Απορρήτου μας, καθώς περιλαμβάνει σημαντικούς όρους που 

ισχύουν για εσάς. 

7. Υπερσυνδέσεις και ιστότοποι τρίτων 

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους ή παραπομπές σε ιστοτόπους 

τρίτων εκτός από τον Ιστότοπο. Τυχόν τέτοιοι υπερ-σύνδεσμοι ή παραπομπές 

παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε 

ιστότοπους τρίτων και δεν δεχόμαστε καμία νομική ευθύνη για οποιοδήποτε 

περιεχόμενο, υλικό ή πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς. Η εμφάνιση 

οποιουδήποτε υπερσυνδέσμου και αναφοράς σε ιστότοπο τρίτων δεν σημαίνει ότι 

εγκρίνουμε τον ιστότοπο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες αυτού του τρίτου μέρους. Η 

χρήση ενός ιστότοπου τρίτου μέρους μπορεί να διέπεται από τους όρους και τις 

προϋποθέσεις αυτού του ιστότοπου τρίτων. 
 

8. Υποβολή πληροφοριών στον Ιστότοπο 

α. Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπος είναι ασφαλής, δεν 

μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας που μας 

παρέχετε και επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα παραμείνουν 

εμπιστευτικές. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να μας παρέχετε ιδέες, έργα τέχνης, 

προτάσεις,πρωτότυπα ή άλλες πληροφορίες που θεωρείτε εμπιστευτικές, 

εμπορικά ευαίσθητες ή πολύτιμες ("Ανεπιθύμητες Υποβολές"). Αν και εκτιμούμε τα 

σχόλιά σας, συμφωνείτε να μην στείλετε ανεπιθύμητες υποβολές. 

β. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες υποβολές όπως 

θεωρούμε εύλογα κατάλληλο σε δωρεάν βάση (λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε 

τρόπο να γνωρίζουμε εάν αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, εμπορικά  
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ευαίσθητες ή πολύτιμες επειδή δεν παρακολουθούμε τον Ιστότοπο για να 

ελέγξουμε αυτά τα θέματα). Ως εκ τούτου, δεν θα είμαστε νομικά υπεύθυνοι για τη 

διατήρηση εμπιστευτικών οποιωνδήποτε Ανεπιθύμητων Υποβολών ούτε θα 

είμαστε νομικά υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε άλλου για οποιαδήποτε 

χρήση τέτοιων Ανεπιθύμητων Υποβολών. 
 

9. Άλλοι σημαντικοί όροι 

Ενδέχεται να μεταφέρουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει αυτών των Όρων 

σε άλλον οργανισμό. Θα σας ενημερώνουμε πάντα γραπτώς εάν συμβεί αυτό και 

θα διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας σύμφωνα με 

τους παρόντες Όρους. 

10. Γεγονότα πέρα από τον έλεγχό μας 

Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών 

των Όρων που προκαλείται από οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση πέρα από τον 

εύλογο έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιοδήποτε φυσικό, 

ανθρώπινο ή τεχνολογικό λάθος, ζημιά ή δυσκολία ή οικονομική δυσπραγία. 

11. Δικαιώματα τρίτων 

Κανένας άλλος εκτός από ένα μέρος σε αυτούς τους Όρους δεν έχει δικαίωμα να 

επιβάλει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους. 
 

13. Διαχωρισμός 

Στο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, κάθε παράγραφος των 

παρόντων Όρων λειτουργεί χωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια 

αρχή αποφασίσει ότι κάποια από αυτές είναι παράνομη ή μη εκτελεστή, οι 

υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. 

14. Διαφωνίες 

α. Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τυχόν διαφωνίες μαζί σας γρήγορα και 

αποτελεσματικά. 
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β. Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι μαζί μας, επικοινωνήστε με την Αρχειοθήκη 

Καρούσου το συντομότερο δυνατό. 

γ. Εάν εσείς και εμείς δεν μπορούμε να επιλύσουμε μια διαφορά χρησιμοποιώντας 

τη διαδικασία χειρισμού παραπόνων μας, θα σας ενημερώσουμε ότι δεν μπορούμε 

να επιλύσουμε τη διαφορά μαζί σας. και θα σας παρέχουμε ορισμένες 

πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο σχετικά, με τον πάροχο εναλλακτικής 

επίλυσης διαφορών. 

δ. Εάν είστε ιδιώτης, σημειώστε ότι οι παρόντες όροι χρήσης, το αντικείμενο και η 

διαμόρφωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Εσείς και εμείς, συμφωνούμε 

και οι δύο, ότι τα δικαστήρια της Ελλάδας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία. 

ε. Εάν είστε επιχείρηση, αυτοί οι όροι χρήσης, το αντικείμενό τους και ο 

σχηματισμός τους (και τυχόν μη συμβατικές διαφορές ή αξιώσεις) διέπονται από 

το ελληνικό δίκαιο. Και οι δύο συμφωνούμε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των 

δικαστηρίων της Ελλάδας. 
 

15. Επικοινωνία μεταξύ μας 

α. Όταν αναφερόμαστε, στους παρόντες Όρους, σε «γραπτά», αυτό θα 

περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

β. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς ή εάν οποιαδήποτε ρήτρα 

σε αυτούς τους Όρους απαιτεί να μας ειδοποιήσετε γραπτώς, μπορείτε να μας το 

στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο karoussosarchives@gmail.com. Θα 

επιβεβαιώσουμε τη λήψη αυτού, επικοινωνώντας μαζί σας γραπτώς, συνήθως 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

γ. Εάν πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ειδοποιήσουμε γραπτώς, θα 

το πράξουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με προπληρωμένη ταχυδρομική 

αποστολή στη διεύθυνση που μας παρέχετε όταν εγγράφεστε στον Ιστότοπό μας, 

όταν κάνετε μια παραγγελία ή με όποιον άλλο τρόπο μας προμηθεύετε τη 

διεύθυνση σας. 
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Συνεργάτες 

Μέσω του ενημερωτικού δελτίου της Αρχειοθήκης Καρούσου ενδέχεται να 

αποστέλλουμε τακτικά πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 

εκδηλώσεις, ειδήσεις και ανακοινώσεις που σχετίζονται με τον προγραμματισμό 

του οργανισμού και τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες. 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

Εμείς, η Αρχειοθήκη Καρούσου, στη Βέργα, Μεσσηνίας («Αρχειοθήκη 

Καρούσου», «εμείς», «εμάς» ή "μας") δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το 

απόρρητό σας και έχουμε δημιουργήσει αυτήν την πολιτική απορρήτου 

(«Πολιτική Απορρήτου ”) για να σας ενημερώσουμε τι να περιμένετε όταν 

αλληλεπιδράτε μαζί μας στον Ιστότοπο karoussosarchives.com (ο 

«Ιστότοπος»), χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή παραγγέλνετε προϊόντα 

(συλλογικά «Υπηρεσίες»). 

Θα συλλέξουμε, θα επεξεργαστούμε και θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά 

δεδομένα που σας αφορούν αποκλειστικά σε συμμόρφωση με την ακόλουθη 

Πολιτική Απορρήτου. Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» ορίζεται σε αυτό το 

πλαίσιο ως οποιοδήποτε στοιχείο ατομικών πληροφοριών σχετικά με τις 

προσωπικές ή υλικές συνθήκες ενός αναγνωρισμένου ή αναγνωρίσιμου 

προσώπου, π.χ. το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τη διεύθυνσή σας 

καθώς και άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας σε 

εμάς, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας 

(«Προσωπικά Δεδομένα»). 

Ι. ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

Η Αρχειοθήκη Καρούσου θα λειτουργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» κατά 

την έννοια του άρθρου 4 αριθμός 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, γνωστός 

και ως «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» («ΓΚΠΔ»). 
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II. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΤΡΟΠΟΣ 

ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω του 

προγράμματος περιήγησής σας, αντίστοιχα μέσω της φορητής συσκευής σας, 

θα συλλέγουμε μόνο τα Προσωπικά Δεδομένα που μας μεταδίδει αυτόματα το 

πρόγραμμα περιήγησής σας, αντίστοιχα η φορητή συσκευή σας, ώστε να σας 

επιτρέψουμε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο και να διασφαλίσουμε στο σύστημα, 

σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, ειδικότερα:  

• Η διεύθυνση IP σας. 

• Το αναγνωριστικό της συσκευής σας, δηλαδή ο μοναδικός αριθμός 

αναγνωριστικού της συσκευής σας. 

• Το περιεχόμενο, η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματος πρόσβασης.  

• Η ζώνη ώρας του αιτούντος υπολογιστή, αντίστοιχα της κινητής τερματικής 

συσκευής. 

• Ο ιστότοπος από τον οποίο παραπέμπεται το αίτημα πρόσβασης. 

• Η ιστοσελίδα για την οποία ζητείται πρόσβαση. 

• Ο κωδικός κατάστασης http. 

• Ο όγκος δεδομένων που μεταδόθηκε. 

• Το αναγνωριστικό του προγράμματος περιήγησής σας. 

• Το λειτουργικό σας σύστημα. 

• Η γλώσσα και η έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας.  

 

Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ: 
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• Για να δημιουργήσετε μια απρόσκοπτη σύνδεση με τον Ιστότοπο.  

• Για να εμφανίσουμε τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας. 

• Για να διασφαλίσουμε τη χρηστικότητα της Ιστοσελίδας μας.  

• Να αναλύσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συστήματος.  

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που 

σας αφορούν είναι το Άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον 

μας σε αυτό το πλαίσιο προκύπτει από τους προαναφερθέντες σκοπούς 

επεξεργασίας δεδομένων. 

2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΦΟΡΜΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Σας δίνουμε την επιλογή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας 

«Επικοινωνία» που παρέχεται στον Ιστότοπο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν 

τη φόρμα, πρέπει να συμπληρώσετε το όνομά σας και μια έγκυρη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων εξυπηρετεί 

το έννομο συμφέρον μας για την παροχή κατάλληλων απαντήσεων στα 

ερωτήματά σας, ως εκ τούτου, πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 

παράγραφος 1) του ΓΚΠΔ. 

III. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Εφόσον διαβιβάζουμε Προσωπικά Δεδομένα σε χώρες που βρίσκονται εκτός 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»), θα διασφαλίσουμε ότι ο 

παραλήπτης των δεδομένων εγγυάται επαρκές επίπεδο προστασίας 

δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 45 του ΓΚΠΔ. Εάν δεν υπάρχει 

διαθέσιμη απόφαση επάρκειας, η Αρχειοθήκη Καρούσου θα προσπαθήσει να 

διασφαλίσει ότι ο παραλήπτης των δεδομένων έχει θέσει σε εφαρμογή τις 

κατάλληλες διασφαλίσεις κατά την έννοια του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ και ότι 

χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τις τυπικές συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ στην αντίστοιχη 

τρέχουσα έκδοσή τους. Όσον αφορά τη μεταφορά δεδομένων στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, η Αρχειοθήκη Καρούσου, θα προσπαθήσει να διασφαλίσει ότι ο 

παραλήπτης των δεδομένων αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί και να 
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τηρεί τις αρχές του Πλαισίου Ασπίδας Απορρήτου (δηλαδή αρχές που ορίζουν 

ελάχιστα πρότυπα για τον χειρισμό Προσωπικών Δεδομένων) .  

IV. ΧΡΗΣΗ COOKIES 

Η Αρχειοθήκη Καρούσου χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookies» στον Ιστότοπό 

της, δηλαδή μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες κειμένου που 

τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο («Cookies») κάθε φορά που καλείτε τον 

Ιστότοπο. Το Cookie θα χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ορισμένων 

πληροφοριών σχετικά με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που 

χρησιμοποιείτε. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι θα λάβουμε άμεση γνώση της 

ταυτότητάς σας στη διαδικασία. 

Ένας λόγος που χρησιμοποιούμε τα Cookies είναι για να κάνουμε την 

πλοήγηση και τη χρήση του ιστότοπού μας όσο το δυνατόν πιο φιλική προς το 

χρήστη. Αυτά τα Cookies είναι σε θέση να σας αναγνωρίζουν και να σας 

εξουσιοδοτούν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επίσκεψής σας αφού 

συνδεθείτε με επιτυχία. Τα εν λόγω cookies θα διαγραφούν αυτόματα από τον 

σκληρό σας δίσκο μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας του 

προγράμματος περιήγησης ("Cookies περιόδου λειτουργίας"). 

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε Cookies που θα παραμείνουν στον σκληρό σας 

δίσκο για ορισμένο χρονικό διάστημα και μετά την ολοκλήρωση της περιόδου 

λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ("Μόνιμα Cookies"). Αυτά τα 

cookies σας διευκολύνουν να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας και τις 

υπηρεσίες μας και να αγοράζετε τα αγαθά μας, π.χ. αποθηκεύοντας ορισμένες 

εισόδους και ρυθμίσεις έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τις επαναλαμβάνετε 

συνεχώς. Τα cookies μάς επιτρέπουν επίσης να συλλέγουμε στατιστικά 

στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας ενώ μας βοηθούν να 

βελτιστοποιήσουμε την προσφορά μας και να εξατομικεύσουμε τις ιστοσελίδες 

μας και τα αγαθά και τις υπηρεσίες μας προς όφελός σας. Τα μόνιμα cookies 

αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο και στη συνέχεια διαγράφονται από το 

πρόγραμμα περιήγησης μετά από προκαθορισμένο χρόνο, ο οποίος μπορεί να 

διαφέρει από cookie σε cookie. Τα cookies που χρησιμοποιούμε ενδέχεται 

επίσης να προέρχονται από τρίτους παρόχους (Cookies τρίτων) οι οποίοι 

συνεργάζονται μαζί μας. 
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Τα δεδομένα που επεξεργάζονται τα Cookies απαιτούνται για τους 

προαναφερθέντες σκοπούς, προκειμένου να μας επιτρέψουν να επιδιώξουμε 

τα νόμιμα συμφέροντά μας και να επιτρέψουμε σε τρίτα μέρη να επιδιώξουν τα 

έννομα συμφέροντά τους σύμφωνα με το Άρθρο 6 παράγραφος 1 , του ΓΚΠΔ. 

Θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με τη χρήση των Cookies όταν επισκεφθείτε τον 

Ιστότοπό μας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποκλείσετε τη χρήση των 

Cookies με ισχύ για το μέλλον, διαγράφοντας τα Cookies και εμποδίζοντας την 

αποδοχή των Cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης να 

ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ειδοποιηθείτε πριν 

τοποθετηθούν τα cookies σε αυτό και θα έχετε την επιλογή είτε να αποδεχτείτε 

τα Cookies σε μεμονωμένες περιπτώσεις, είτε να αποκλείσετε την αποθήκευση 

των Cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή να το αποκλείσετε ως γενικό κανόνα . 

Τέλος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των Cookies μετά 

το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, εάν αλλάξετε τις 

ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας με αυτούς τους τρόπους, 

ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις δυνατότητες του 

ιστότοπού μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλλαγές 

ρυθμίσεων, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.allaboutcookies.org/manage-

cookies/. 

V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες ανάλυσης και παρακολούθησης, αντίστοιχα 

τεχνολογίες που προσφέρονται από τρίτους παρόχους, που περιγράφονται 

παρακάτω. το κάνουμε με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1) του ΓΚΠΔ για τους 

ακόλουθους σκοπούς (μεταξύ άλλων): 

• Για την εκτέλεση αναλύσεων δεδομένων. 

• Να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για τη χρήση της Ιστοσελίδας μας και να 

τα αξιολογούμε ώστε να βελτιστοποιούμε την προσφορά μας. 

• Να βελτιώνουμε και να διαχειριζόμαστε την προσφορά μας σε συνεχή βάση.  

• Να βελτιστοποιήσουμε τα διαφημιστικά μέτρα μας και να ποσοτικοποιήσουμε 

την επιτυχία τους. και 

• Να σας παρέχουμε διαφημίσεις. 
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Πρόκειται για έννομα συμφέροντα κατά την έννοια της προαναφερθείσας 

καταστατικής διάταξης. 

1. GOOGLE ANALYTICS 

Προκειμένου να διαμορφώνουμε τις ιστοσελίδες μας όπως απαιτείται και να τις 

βελτιστοποιούμε σε συνεχή βάση, χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια 

υπηρεσία ανάλυσης διαφημίσεων που προσφέρεται από την Google Inc., 1600 

Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Αυτή η 

υπηρεσία δημιουργεί προφίλ χρήσης με ψευδώνυμα και χρησιμοποιεί Cookies. 

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπού μας που δημιουργούνται 

από το σχετικό Cookie (π.χ. η διεύθυνση IP, ο τύπος/έκδοση του 

προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, η 

διεύθυνση URL αναφοράς, η ώρα του αιτήματος διακομιστή) μεταφέρονται σε 

διακομιστή Google που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και αποθηκεύονται 

εκεί. 

Η Google έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Privacy Shield Framework, πράγμα 

που σημαίνει ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα 

με την αντίστοιχη Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, 

η διεύθυνση IP σας θα συντομευτεί πρώτα στον Ιστότοπό μας από την Google 

εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε έναν 

διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συντομευτεί εκεί. 

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για να 

αναλύσει τη χρήση του ιστότοπού μας, να συντάξει αναφορές για τις 

δραστηριότητες του ιστότοπου για εμάς και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες 

που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μεταβιβαστούν και σε τρίτους, 

εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή εφόσον έχουν ανατεθεί σε τρίτους η 

επεξεργασία των δεδομένων. Η Google δεν θα συγχωνεύσει τη διεύθυνση IP 

σας με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google. 

Μπορείτε να αποκλείσετε την αποθήκευση του σχετικού Cookie στο 

πρόγραμμα περιήγησής σας διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος 

περιήγησής σας ανάλογα. Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι αυτό μπορεί να σας 
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εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας μας στο 

μέγιστο βαθμό. 

Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε την Google από την καταγραφή των 

δεδομένων που δημιουργούνται από το Cookie σχετικά με τη χρήση του 

Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) και από την 

επεξεργασία τέτοιων δεδομένων κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την 

προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en                      

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε 

σχέση με το Google Analytics, μεταβείτε στην ενότητα "Βοήθεια" του Google 

Analytics μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:        

http://google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html  

2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ GOOGLE ADWORDS 

Προκειμένου να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του 

Ιστότοπού μας και για να βελτιστοποιήσουμε τον Ιστότοπό μας προς όφελός 

σας, χρησιμοποιούμε επίσης την Παρακολούθηση Μετατροπών Google. Αυτή 

είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("Google"). Για το σκοπό αυτό, η 

Google τοποθετεί ένα Cookie στον υπολογιστή σας κάθε φορά που 

επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google. Αυτά τα cookies 

καθίστανται άκυρα μετά από 30 ημέρες και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Εάν επισκεφτείτε μία από τις ιστοσελίδες 

μας και υποθέσουμε ότι το Cookie δεν έχει λήξει ακόμη, τόσο εμείς όσο και η 

Google θα μπορούμε να δούμε ότι κάνατε κλικ στη διαφήμιση και ότι σας 

παρέπεμψε στον Ιστότοπό μας. Κάθε πελάτης του AdWords λαμβάνει ένα 

διαφορετικό Cookie, έτσι ώστε τα Cookies να μην μπορούν να 

παρακολουθούνται στους ιστότοπους πολλών πελατών του AdWords. 

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για να 

δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία επισκεπτών για τον Ιστότοπό μας. Θα 

χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία επισκεπτών για να 

προσδιορίσουμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που παραπέμπονται σε 

εμάς από τις διαφημίσεις του AdWords και να βελτιστοποιήσουμε ανάλογα τις 

διαφημιστικές μας προσπάθειες στο AdWords. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html
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επίσης να μεταφερθούν σε τρίτα μέρη, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο 

ή στο βαθμό που τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα κατά 

παραγγελία. Ούτε εμείς, ούτε άλλοι πελάτες διαφήμισης του Google AdWords 

θα λάβουμε πληροφορίες από την Google που θα επιτρέψουν να 

αναγνωριστείτε προσωπικά. 

Στη διαδικασία, η Google θα τοποθετήσει ένα Cookie στον υπολογιστή σας, 

εφόσον χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες της Google ή επισκέπτεστε 

συγκεκριμένους ιστότοπους που αποτελούν μέρος του δικτύου περιεχομένου 

της Google. Αυτά τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

προσωπική σας ταυτοποίηση. 

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το Cookie που τοποθετούνται στον 

υπολογιστή σας σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπού μας 

(συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταφερθούν σε έναν 

διακομιστή της Google που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα 

αποθηκευτούν εκεί. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, η Google έχει πιστοποιηθεί 

σύμφωνα με το Privacy Shield Framework, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει 

επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με την αντίστοιχη 

Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, η διεύθυνση IP 

σας θα συντομευτεί πρώτα στον Ιστότοπό μας από την Google εντός των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που έχουν 

υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Μόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε έναν 

διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα συντομευτεί εκεί. 

Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση αυτών των Cookies στο πρόγραμμα 

περιήγησής σας διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής 

σας ανάλογα. Σας ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι αυτό μπορεί να σας εμποδίσει 

να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας μας στο μέγιστο 

βαθμό. 

Επιπλέον, μπορείτε να αντιταχθείτε στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από 

την Google. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καλέσετε τη διεύθυνση 

www.google.de/settings/ads  από καθένα από τα προγράμματα περιήγησης 

Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε και στη συνέχεια να κάνετε τις επιθυμητές 

αλλαγές στις ρυθμίσεις. 

http://www.google.de/settings/ads
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου δεδομένων 

της Google, ανατρέξτε στους ακόλουθους συνδέσμους: 

http://google.de/intl/de/policies/privacy  &https://www.google.com/privacy/ads/  

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ GOOGLE 

Χρησιμοποιούμε επίσης τον Διαχειριστή σήμανσης Google. Αυτή η υπηρεσία 

επιτρέπει τη διαχείριση της σήμανσης ιστοτόπων μέσω μιας διεπαφής χρήστη. 

Οι σημάνσεις είναι μικρά στοιχεία κώδικα, ο σκοπός των οποίων περιλαμβάνει 

τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και της συμπεριφοράς των επισκεπτών. Ο 

Διαχειριστής σήμανσης Google απλώς εφαρμόζει τέτοιες σημάνσεις. Αυτό δεν 

προκαλεί την τοποθέτηση Cookies, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα 

καταγραφούν Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διαχειριστής σημάνσεων Google 

ενεργοποιεί άλλες σημάνσεις οι οποίες ενδέχεται να καταγράφουν δεδομένα 

υπό ορισμένες συνθήκες. Ωστόσο, ο Διαχειριστής σημάνσεων Google δεν έχει 

πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Μόλις επιλεγεί η λειτουργία απενεργοποίησης 

σε επίπεδο τομέα ή cookie, θα παραμείνει σε ισχύ για όλες τις σημάνσεις 

παρακολούθησης που εφαρμόζονται από τον Διαχειριστή σημάνσεων Google. 

VI. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & PLUG-IN 

Ο Ιστότοπός μας κάνει χρήση των λεγόμενων «social plug-ins» των κοινωνικών 

δικτύων, π.χ. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, που αναφέρονται 

συλλογικά παρακάτω ως «Κοινωνικά Δίκτυα» και τα αντίστοιχα πρόσθετα ως 

«Προσθήκες»). Με αυτά τα Plug-in, σας προσφέρουμε την επιλογή 

αλληλεπίδρασης με τα κοινωνικά δίκτυα και με άλλους χρήστες, κάτι που μας 

επιτρέπει να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ελκυστική 

για εσάς, ενώ ταυτόχρονα προωθούμε το έργο μας. Η νομική βάση για τη 

χρήση των προσθηκών κοινωνικής δικτύωσης είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1  

του ΓΚΠΔ. Η ευθύνη για τη διασφάλιση λειτουργιών που συμμορφώνονται με 

την προστασία δεδομένων ανήκει στον αντίστοιχο πάροχο.  

Χρησιμοποιούμε τα Plug-ins του δικτύου Facebook, όπως το κουμπί «Μου 

αρέσει». Αυτά τα πρόσθετα προσφέρονται και λειτουργούν από την Facebook 

Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ ("Facebook") και 

προσδιορίζονται σαφώς από το λογότυπο του Facebook. Επιπλέον, 

χρησιμοποιούμε Plug-ins της υπηρεσίας Instagram, που διαχειρίζεται η 

Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). 

http://google.de/intl/de/policies/privacy
https://www.google.com/privacy/ads/
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Αυτές οι προσθήκες προσδιορίζονται από το λογότυπο του Instagram. 

Χρησιμοποιούμε επίσης τις προσθήκες του δικτύου YouTube, το οποίο ανήκει 

στην Google Inc., San Bruno, Καλιφόρνια, ΗΠΑ ("YouTube"), όπου το 

λογότυπο YouTube χρησιμεύει ως προσδιοριστικός. Ο ιστότοπός μας διαθέτει 

επίσης Plug-in που ενσωματώνονται, προσφέρονται και λειτουργούν από την 

υπηρεσία Twitter που ανήκει στην Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San 

Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"), αυτές οι προσθήκες είναι που ορίζεται 

από το λογότυπο Twitter ή το επίθημα "Tweet". 

Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα μας που περιέχει αυτόν 

τον τύπο προσθήκης, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργεί απευθείας 

σύνδεση με τον διακομιστή του αντίστοιχου Κοινωνικού Δικτύου. Το 

περιεχόμενο του Plug-in θα μεταφερθεί απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής 

σας από το αντίστοιχο Κοινωνικό Δίκτυο και θα ενσωματωθεί στον Ιστότοπο 

χωρίς να μπορούμε να ασκήσουμε κανέναν έλεγχο στο εν λόγω περιεχόμενο.  

Ανεξάρτητα από το αν διατηρείτε λογαριασμό χρήστη σε ένα κοινωνικό δίκτυο 

ή εάν έχετε συνδεθεί στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, οι ιστοσελίδες που 

περιέχουν πρόσθετα από αυτό το κοινωνικό δίκτυο θα μεταφέρουν 

πληροφορίες στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο στις ΗΠΑ, όπου αυτές οι 

πληροφορίες θα αποθηκευτεί. Αυτό θα περιλαμβάνει τον τύπο και την έκδοση 

του λειτουργικού συστήματος και του προγράμματος περιήγησής σας, 

αντίστοιχα, καθώς και τη διεύθυνση IP και το όνομα τομέα ή/και τη σφραγίδα 

ημερομηνίας, αντίστοιχα, τη σήμανση ώρας, που σχετίζονται με την επίσκεψή 

σας. Κάθε φορά που καλείται η ιστοσελίδα, το αντίστοιχο Κοινωνικό Δίκτυο θα 

καταθέτει ένα Cookie που περιέχει ένα αναγνωριστικό που θα παραμείνει σε 

ισχύ για δύο χρόνια. Εφόσον το πρόγραμμα περιήγησής σας συν-μεταδίδει 

αυτόματα αυτό το Cookie κάθε φορά που δημιουργείται μια σύνδεση με έναν 

διακομιστή, το αντίστοιχο Κοινωνικό Δίκτυο θα μπορούσε ουσιαστικά να 

δημιουργήσει ένα προφίλ των διαδικτυακών ιστοσελίδων που καλούνται από 

τον χρήστη που σχετίζεται με το αναγνωριστικό. Εάν είχατε συνδεθεί στο 

αντίστοιχο Κοινωνικό Δίκτυο εκείνη τη στιγμή, το εν λόγω Κοινωνικό Δίκτυο θα 

μπορεί να αντιστοιχίσει το προφίλ με τον λογαριασμό χρήστη που διατηρείτε 

με αυτό το Κοινωνικό Δίκτυο και συνεπώς με εσάς προσωπικά. Αλλά ακόμα κι 

αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο αντίστοιχο Κοινωνικό Δίκτυο όταν 

χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, αυτό δεν θα αποκλείσει την εμφάνιση μιας 
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τέτοιας αντιστοίχισης, για παράδειγμα όταν συνδεθείτε με το αντίστοιχο 

Κοινωνικό Δίκτυο κάποια στιγμή αργότερα. 

Κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με αυτές τις προσθήκες, π.χ. Ενεργοποιώντας 

το κουμπί «Μου αρέσει» ή «Tweet» ή δημοσιεύοντας ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες 

πληροφορίες θα σταλούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας στο 

αντίστοιχο Κοινωνικό Δίκτυο και θα αποθηκευτούν εκεί, χωρίς να μπορούμε να 

ασκήσουμε καμία επιρροή ως προς αυτό. Οι πληροφορίες θα δημοσιευτούν 

επίσης στο Κοινωνικό Δίκτυο και θα εμφανίζονται στις επαφές σας στο εν λόγω 

δίκτυο. 

Το εκάστοτε Κοινωνικό Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που 

αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο για διαφημιστικούς σκοπούς, για τη 

διεξαγωγή έρευνας αγοράς και για τη διαμόρφωση των ιστοσελίδων του, όπως 

απαιτείται. Για το σκοπό αυτό, το Κοινωνικό Δίκτυο θα δημιουργήσει προφίλ 

της χρήσης, των ενδιαφερόντων και των σχέσεών σας, π.χ. προκειμένου να 

αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπού μας σε σχέση με τις διαφημίσεις που σας 

εμφανίζονται στο Κοινωνικό Δίκτυο, να ενημερώσουμε άλλους χρήστες του 

Κοινωνικού Δικτύου για τις δραστηριότητές σας στον Ιστότοπό μας και να 

παρέχουμε πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του Κοινωνικού 

Δικτύου. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε καμία ακριβή γνώση του περιεχομένου 

των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Κοινωνικό Δίκτυο. 

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τους σκοπούς και το 

εύρος της επακόλουθης επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων σας από το 

αντίστοιχο Κοινωνικό Δίκτυο, συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου κάθε 

Κοινωνικού Δικτύου. Το Facebook/Instagram, το YouTube/Google και το 

Twitter είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Privacy Shield Framework, πράγμα 

που σημαίνει ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα 

με την αντίστοιχη Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .                          

Εάν εσείς, ως χρήστης ενός Κοινωνικού Δικτύου, επιθυμείτε να εμποδίσετε το 

αντίστοιχο Κοινωνικό Δίκτυο να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς κατά 

την επίσκεψή σας στον Ιστότοπό μας, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από αυτό το 

Κοινωνικό Δίκτυο κατά την έναρξη της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο, να 

διαγράψετε τα αντίστοιχα κοινωνικά cookie δικτύου (εάν υπάρχει) από το 

πρόγραμμα περιήγησής σας και επιλέξτε τη λειτουργία «Αποκλεισμός cookie 

τρίτων» στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το 

πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα μεταφέρει cookies στους διακομιστές σε 
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περίπτωση ενσωματωμένου περιεχομένου από άλλους παρόχους. Σημειώστε, 

ωστόσο, ότι αυτή η διαμόρφωση, εκτός από τον αποκλεισμό των Προσθηκών, 

μπορεί επίσης να προκαλέσει τη μη διαθεσιμότητα ορισμένων λειτουργιών που 

εκτείνονται σε όλες τις ιστοσελίδες. 

VII. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Θα αποθηκεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν για όσο 

διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του αντίστοιχου σκοπού αποθήκευσης. 

Όταν αυτό δεν ισχύει πλέον, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εκτός εάν 

δεσμευόμαστε να τηρήσουμε μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης σύμφωνα με το 

άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, συγκεκριμένα βάσει φορολογικών νόμων, 

εμπορικών νόμων ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων αρχειοθέτησης  

/τεκμηρίωσης, ή εκτός εάν έχετε συναινέσει σε εκτεταμένη περίοδο 

αποθήκευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. 

VIII. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε 

πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα σας που 

αποθηκεύονται από εμάς. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες 

για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: τους σκοπούς της επεξεργασίας, 

τις κατηγορίες δεδομένων που αφορούν εσάς, τις κατηγορίες αποδεκτών 

τέτοιων δεδομένων, την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης, την 

ύπαρξη δικαιώματος απαίτησης διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της 

επεξεργασίας ή δικαιώματος αντίρρησης· την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής 

καταγγελίας σε εποπτική αρχή, την προέλευση των δεδομένων σας, στο βαθμό 

που δεν ελήφθησαν από εσάς, καθώς και την ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης 

προφίλ. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε επεξηγηματικές λεπτομέρειες.  

Επιπλέον, μπορείτε να απαιτήσετε τη διόρθωση λανθασμένων δεδομένων 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ, καθώς και τη διαγραφή των Προσωπικών 

Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, εφόσον η επεξεργασία τους 

δεν απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και 

πληροφόρησης, για την εκπλήρωση νομοθετικής υποχρέωσης, την 

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος ή τη διεκδίκηση, την επιβολή  ή την 

υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 
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Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ, να 

απαιτήσετε να τεθεί αποκλεισμός ή περιορισμός στην επεξεργασία των 

Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον: η ορθότητά τους 

αμφισβητείται από εσάς, η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αντιτίθεστε στη 

διαγραφή των δεδομένων, δεν απαιτείτε πλέον τα δεδομένα, αλλά 

εξακολουθείτε να τα χρειάζεστε για να διεκδικήσετε, να επιβάλετε ή να 

υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή έχετε ρητώς αντιταχθεί κατά της 

επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ. 

Επιπλέον, δικαιούστε σύμφωνα με το Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ να λάβετε τα 

Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινώς 

χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή να απαιτήσετε 

τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε κάποιο άλλο εξουσιοδοτημένο μέρος.  

Τέλος, στο βαθμό που τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν 

υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων σύμφωνα με το 

άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 

21 του ΓΚΠΔ, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των 

Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, για λόγους που σχετίζονται με την 

ιδιαίτερη κατάστασή σας ή εφόσον η ένστασή σας αναφέρεται συγκεκριμένα 

στην επεξεργασία για σκοπούς της άμεσης διαφήμισης. Στην τελευταία 

περίπτωση, θα απολαμβάνετε ένα θεμελιώδες δικαίωμα αντίρρησης που θα 

τηρηθεί από την Αρχειοθήκη Καρούσου χωρίς να χρειάζεται να αναφέρετε 

λόγους σε σχέση με μια συγκεκριμένη προσωπική κατάσταση. 

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που σας 

αφορούν δεν συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε 

καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ. 

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται σε δήλωση συγκατάθεσης 

που έχετε χορηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, έχετε 

το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την εν λόγω συγκατάθεση με ισχύ 

στο το μέλλον. 

IX. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Κατά τις επισκέψεις στον Ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε την ευρέως 

χρησιμοποιούμενη διαδικασία SSL σε συνδυασμό με το αντίστοιχα υψηλότερο 
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επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής 

σας. Από κάθε άλλη άποψη, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα ασφαλείας προκειμένου να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας από 

χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας μας διατηρούνται συνεχώς ενημερωμένα με βάση 

την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που 

συλλέγουμε για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:  

· Για να εκπληρώσουμε ή να ικανοποιήσουμε τον λόγο που παρείχατε τις 

πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν κοινοποιήσετε το όνομά σας και τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας για να ζητήσετε μια προσφορά τιμής ή να κάνετε μια ερώτηση 

σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 

προσωπικά στοιχεία για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Εάν παρέχετε τα 

προσωπικά σας στοιχεία για να αγοράσετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, θα 

χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επεξεργαστούμε την 

πληρωμή σας και να διευκολύνουμε την παράδοση. Ενδέχεται επίσης να 

αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας για να διευκολύνουμε τις παραγγελίες 

νέων προϊόντων ή τη διαδικασία επιστροφών. 

· Να παρέχουμε, να υποστηρίζουμε, να εξατομικεύουμε και να αναπτύσσουμε 

τον Ιστότοπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 

·Για την επεξεργασία των αιτημάτων, των αγορών, των συναλλαγών και των 

πληρωμών σας και την πρόληψη της απάτης συναλλαγών. 

·Να σας παρέχουμε υποστήριξη και να απαντάμε στα ερωτήματά σας, 

συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης και αντιμετώπισης των ανησυχιών σας 

και της παρακολούθησης και βελτίωσης των απαντήσεών μας. 

·Για να βοηθήσουμε στη διατήρηση της ασφάλειας, της ασφάλειας και της 

ακεραιότητας του Ιστότοπού μας, των προϊόντων και των υπηρεσιών, των 

βάσεων δεδομένων και άλλων τεχνολογικών περιουσιακών στοιχείων  και της 

επιχείρησής μας. 
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·Για δοκιμές, έρευνα, ανάλυση και ανάπτυξη προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και βελτίωσης του Ιστότοπου, των 

προϊόντων και των υπηρεσιών μας. 

·Να ανταποκριθούμε σε αιτήματα επιβολής του νόμου και όπως απαιτείται από 

την ισχύουσα νομοθεσία, δικαστική απόφαση ή κυβερνητικούς κανονισμούς.  

Δεν θα συλλέξουμε πρόσθετες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών ούτε θα 

χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για 

ουσιαστικά διαφορετικούς, άσχετους ή ασυμβίβαστους σκοπούς χωρίς να σας 

ειδοποιήσουμε. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

Δεν πουλάμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε καμία περίπτωση και χρόνο. Τα 

διαθέτουμε, μόνο εάν ζητηθούν από εποπτικές αρχές για λόγους απάτης, 

κακουργημάτων και κάθε άλλης πράξης που παραβιάζει τους νόμους σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

Δεν θα κάνουμε διακρίσεις προς εσάς για την άσκηση οποιουδήποτε από τα 

δικαιώματά σας. 

Εκτός εάν κριθεί έννομα απαραίτητο, δεν θα: 

· αρνηθούμε την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. 

· χρεώσουμε διαφορετικές τιμές για αγαθά ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης 

της χορήγησης εκπτώσεων ή άλλων παροχών ή της επιβολής κυρώσεων.  

· παρέχουμε διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών.  

· προτείνουμε να λάβετε διαφορετική τιμή ή τιμή για αγαθά ή υπηρεσίες ή 

διαφορετικό επίπεδο ή ποιότητα αγαθών ή υπηρεσιών.  

Ωστόσο, ενδέχεται να σας προσφέρουμε ορισμένα οικονομικά κίνητρα, ειδικά 

στα μέλη μας, που μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές, ή επίπεδα 

ποιότητας. Οποιοδήποτε οικονομικό κίνητρο προσφέρουμε θα σχετίζεται 

εύλογα με την αξία των προσωπικών σας στοιχείων και θα περιέχει γραπτούς 
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όρους που περιγράφουν τις υλικές πτυχές του προγράμματος. Η συμμετοχή σε 

ένα πρόγραμμα οικονομικών κινήτρων απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή 

σας για συμμετοχή, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.  

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ 

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το παρόν κατά την κρίση μας και 

ανά πάσα στιγμή. Όταν κάνουμε αλλαγές σε αυτό το Παράρτημα, θα 

δημοσιεύσουμε το ενημερωμένο Παράρτημα στον Ιστότοπο και θα 

ενημερώσουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Παραστήματος. 

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτό το Προσάρτημα, τους τρόπους 

με τους οποίους η Αρχειοθήκη Καρούσου συλλέγει και χρησιμοποιεί τις 

πληροφορίες σας που περιγράφονται εδώ και στην Πολιτική Απορρήτου, τις 

επιλογές και τα δικαιώματά σας σχετικά με αυτή τη χρήση ή επιθυμείτε να 

ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας, μη 

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

Τ: +30 213 038 3110 

Ιστότοπος: www.karoussosarchives.com  

Ηλ.ταχυδρομείο: karoussosarchives@gmail.com   

Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής: 

Αρχειοθήκη Καρούσου 

Ευριδίκης 8 

14564 Κηφισιά – Αττική 

Ελλάδα 

 

 

http://www.karoussosarchives.com/
mailto:karoussosarchives@gmail.com

