
1 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ twins-fit.com 

Ο Διαδικτυακός Τόπος twins-fit.com, εφεξής η «ιστοσελίδα», τελεί υπό τη διαχείριση της επιχείρησης 

«TWINS FIT» εφεξής η «επιχείρηση», και τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών 

δεδομένων που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο, ήτοι 

όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν 

άμεσα ή έμμεσα.  

Το Twins Fit αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των 

προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την 

ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους 

επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας του. 

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και 

Προσωπικών Δεδομένων της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις 

πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των 

διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν,  τη χρήση αυτών καθώς και 

τα δικαιώματά  σας.  

Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα το Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα 

Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας 

δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση twinsfit@hotmail.com.  

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 

1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την 

ιστοσελίδα μας  

Με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες 

πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι: 

 η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,  

 ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,  

 οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα,  

 η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι 

εγκατεστημένα στον υπολογιστή,  

 βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και  

 πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, web beacons και άλλων 

παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα Cookies). 

 

2. Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας:  
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Η επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/εγγεγραμμένου 
χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και 
στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς και κατά την 
συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας.  

2.1. Ηλεκτρονικές Παραγγελίες, Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων και Σκοποί Επεξεργασίας: 

Ο χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία 
ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα: 

α. Ως επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ πελάτη θα 
διατηρηθούν στα αρχεία της επιχείρησης μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης 
παραγγελίας του, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους και η 
επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.  

β. Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή ο 
πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα 
προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της επιχείρησης μέχρι αυτός να ζητήσει την 
διαγραφή τους. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα 
δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο twinsfit.com (login) με το όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης του.  

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της 
επιχείρησης και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων, ζητούνται οι εξής απαραίτητες 
πληροφορίες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας: 

 το πλήρες ονοματεπώνυμο 
 η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων 
 η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την 

διεύθυνση αποστολής) 
 o τρόπος πληρωμής (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο) 
 ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του πελάτη/χρήστη 
 ο αριθμός σταθερού τηλεφώνου του πελάτη/χρήστη (προαιρετικό πεδίο) 
 η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη. 

Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής πληρωμής  δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της επιχείρησης 
κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της 
εκάστοτε συνεργαζόμενης τράπεζας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των ηλεκτρονικών πληρωμών. 

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση 
της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη-πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών 
μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων 
σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η 
παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του χρήστη-πελάτη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση 
του χρήστη-πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα. Ο 
επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών 
προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και 
αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των 
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προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την 
συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία. 

2.2. Επεξεργασίες που απαιτούν συγκατάθεση 

Αποστολή προωθητικών μηνυμάτων: Για την αποστολή στον επισκέπτη καθώς και στον εγγεγραμμένο 
χρήστη/πελάτη εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων που αφορούν ειδικές 
προσφορές, εκπτώσεις κλπ. από την επιχείρηση, ο επισκέπτης καθώς και ο εγγεγραμμένος 
χρήστης/πελάτης θα πρέπει προηγουμένως να έχει δώσει  την ρητή συγκατάθεσή του. 

Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε 
τέτοιου είδους επικοινωνίες από το twinsfit.com στέλνοντας το αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση twinsfit@hotmail.com ή κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο το οποίο βρίσκεται σε κάθε 
μήνυμα προωθητικού περιεχομένου που λαμβάνετε από την επιχείρηση. 

 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η επιχείρηση σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που 
σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους 
σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει  και δεν  καθιστά  τις πληροφορίες που σας 
αφορούν προσιτές σε τρίτους εκτός εάν επιβάλλεται από τον Νόμο. Επίσης δεν διαβιβάζει τις 
πληροφορίες αυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Η επιχείρηση θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας της για το 
απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Εφόσον 
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα 
διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών 
καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή 
υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:  

 το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό 
και τους αποδέκτες αυτών,  

 το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων 
σας, 

 το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας 
δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή 
η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις 
έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των 
Δικαστηρίων, 

 το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των 
δεδομένων σας  

 το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς 
χρησιμοποιούμενο μορφότυπο 
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 το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς 
απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας. To Τwins Fit δεν προβαίνει σε κατάρτιση 
προφίλ επί τη βάσει των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της παρούσας 
Ιστοσελίδας. 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση twinsfit@hotmail.com. 

Η επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας 
εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του 
αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας 
εντός τριάντα ημερών, η επιχείρηση δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία 
εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον 
μηνών.  

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό 
κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη 
ικανοποίησης αυτού. 

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Cookies  

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε; 

Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση 
του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια  περιήγησης στους ιστότοπους. 
Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία 
μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος 
περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από 
συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για 
προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του Google Play Store. 
Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, 
όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών. 

Η χρήση των cookies διευκολύνει τα Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με 
την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η 
εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε. 

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση  και την επισκεψιμότητα του 
Διαδικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις των επισκεπτών μας. 

Ποια cookies χρησιμοποιούμε; 

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα 
περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο 
τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την 
ορατότητα). H Iστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies: 
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1. Απολύτως απαραίτητα: 

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού 
μας Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα 
cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. 

Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού 
μας Τόπου. 

Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Διαδικτυακό μας Τόπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το 
μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. 

2. Cookies Επιδόσεων  

Google analytics: 

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό 
μας Τόπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν 
συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. 

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies; 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις 
επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. 

Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να 
επιλέξετε Settings/ Privacy/ Content Settings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις σας. 

Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη 
λειτουργούν επαρκώς. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα 
http://www.allaboutcookies.org.  Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε 
τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org. 

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με 
τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι 
επισκέπτες της ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα 
Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με 
οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ η επιχείρηση δεσμεύεται να προβαίνει στις 
απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών της με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση 
με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Κάθε 
αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται στο παρόν site. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

http://www.aboutcookies.org/
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Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί 
μας στο twinsfit@hotmail.com. 

 


