ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η «Iris Solutions" ΕΠΕ, με μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό 204997709 (εφεξής καλούμενη
"Iris", "η εταιρεία" ή "εμείς") είναι εταιρεία με άδεια παροχής υπηρεσιών πληρωμών
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 316/17.09.2019 απόφαση της BNB.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής
καλούμενη «Πολιτική Απορρήτου») έχει εκπονηθεί και βασίζεται στην ισχύουσα βουλγαρική
και ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ρυθμίζει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των
χρηστών του ιστότοπού μας www.irisbgsf.com, καθώς και της εφαρμογής Iris Multibank
Wallet για κινητά τηλέφωνα
Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Μπορεί να είναι πληροφορίες όπως το όνομά, η
διεύθυνση, η διεύθυνση email και άλλα προσωπικά στοιχεία.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους κανόνες που θα ακολουθεί η Iris κατά την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από τους χρήστες. Κατά την παροχή
προσωπικών δεδομένων για ευκαιρίες πρόσληψης, ισχύουν σχετικές ειδικότερες πολιτικές.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν επηρεάζει, δεν περιορίζει και δεν αναιρεί τα δικαιώματά
σας που πηγάζουν από τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(«PPA») ή άλλης σχετικής νομοθεσίας.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική πριν χρησιμοποιήσετε τον
Ιστότοπο και τις Εφαρμογές ή προτού παρέχετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, ηλεκτρονικά ή
εγγράφως, διότι παρέχοντας τα Προσωπικά Δεδομένα σας, συμφωνείτε με τους όρους αυτής.
Εάν δεν επιθυμείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον τρόπο που
περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μην τα παρέχετε. Η παροχή προσωπικών
δεδομένων από εσάς είναι εθελοντική, με σκοπό τη χρήση των λειτουργιών των Εφαρμογών
και του Ιστότοπου ή/και την πρόσβαση σε αυτές.Παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις, η συναίνεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
μπορεί να μην είναι απαραίτητη, επειδή η Iris έχει από το νόμο το αντίστοιχο δικαίωμα, για
παράδειγμα την εκπλήρωση εκ του νόμου υποχρεώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η Εταιρεία δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών, απορρήτου και
διαφάνειας και θα συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
η Iris επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που θα
συλλέξουμε για εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Εφαρμογές ή όταν
χρησιμοποιείτε ή είστε αποδέκτης των υπηρεσιών μας, καθώς και πληροφορίες που
λαμβάνουμε από άλλες πηγές.

1

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε
άλλη ειδοποίηση επεξεργασίας ή πρόσθετες πληροφορίες που Σας παρέχουμε.
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου χωρίζεται σε ενότητες, ώστε να μπορείτε να κάνετε κλικ στις
συγκεκριμένες περιοχές παρακάτω.
Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων των
πελατών μας, καθώς και όλων των άλλων πληροφοριών που διατηρούμε, ώστε να έχουμε
την εμπιστοσύνη των πελατών και των ρυθμιστικών φορέων , όταν εφαρμόζουμε και
χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που διατηρούμε με νέους τρόπους.
II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Η ΄΄Iris Solutions" ΕΠΕ είναι μια εμπορική εταιρεία, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό μητρώο και
μητρώο νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μοναδικό αναγνωριστικό
αριθμό 204997709, με έδρα και διεύθυνση διαχείριση την πόλη Σόφια, 111B Tsarigradsko
Shose Blvd. Sofia Tech Park, κτήριο Inkubator, όροφος 1.
Η εταιρεία είναι αδειοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο. 4,
στοιχείο 7 και καταχωρημένος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το άρθρο. 4,
σημείο 8 του νόμου για τις υπηρεσίες πληρωμών και τα συστήματα πληρωμών (PAPA). Η
Εταιρεία είναι διαχειριστής προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του Νόμου περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (PPA) και συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα
προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση : πόλη Σόφια, 111B
Tsarigradsko Shose Blvd. Sofia Tech Park, κτήριο Inkubator, e-mail: bdo@irisbgsf.com
Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα μάρκετινγκ που μας είχατε δηλώσει ότι
συμφωνείτε να λαμβάνετε από εμάς, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα
παραπάνω στοιχεία.
"Λειτουργικότητα" σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω του Ιστότοπου και των
Εφαρμογών, οι οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στους Γενικούς Όρους.
"Εφαρμογές" σημαίνει η εφαρμογή Iris Multibank Wallet μέσω της οποίας μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το
Google Play Store και το AppStore, καθώς και άλλες, και η οποία, όταν είναι εγκατεστημένη
στην κινητή συσκευή Σας, Σας επιτρέπει να εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες πληρωμής, οι
οποίες περιγράφονται λεπτομερώς στους Γενικούς Όρους ·
«GDPR» νοείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 95/46 / ΕΟ (Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων).
"Προσωπικά δεδομένα" -έχουν οριστεί στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του GDPR (Κανονισμός
(ΕΕ) 2016/679):
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"(1)" προσωπικά δεδομένα "σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με το ταυτοποιημένο
ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ("υποκείμενο δεδομένων")· φυσικό πρόσωπο που μπορεί
να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά με ένα αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμός
αναγνώρισης , δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή έναν ή περισσότερους
παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική,
πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του ατόμου».
III. ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να Σας
ενημερώσει ως χρήστη για το ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να
συλλέξουμε ή να συλλέξουμε για εσάς σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου και των
Εφαρμογών. Χρησιμοποιούμε και μπορούμε να παρέχουμε τα αποθηκευμένα δεδομένα
κατόπιν αιτήματός σας.
Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των παρεχόμενων
από εσάς:
1. Όνομα, πατρώνυμο, επώνυμο.
2. Ημερομηνία και τόπος γέννησης (συμπεριλαμβανομένων και της αναφοράς της πόλης
και της χώρας).
3. Ενιαίο αριθμό πολίτη/προσωπικός αριθμός αλλοδαπού ή άλλος μοναδικός αριθμός
αναγνώρισης αλλοδαπών που περιέχεται σε επίσημο έγγραφο , το οποίο είναι σε ισχύ
4. Ιθαγένεια του πελάτη.
5. Μόνιμη διεύθυνση και χώρα.
6. Διεύθυνση για αλληλογραφία στη Βουλγαρία.
7. Τύπος, αριθμός και εγκυρότητα εγγράφου ταυτότητας, ημερομηνία και τόπος
έκδοσης, αρχή που εξέδωσε το έγγραφο.
8. Αναγνωριστικά λογαριασμού τράπεζας/λογαριασμών (IBAN, BIC, κ.λπ.).
9. Τηλέφωνο.
10. Email.
11. Στοιχεία για το αν είστε ή έχετε σχέση με εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες κατά
την έννοια του άρθ. 36 του Νόμου για τα μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (AML).
Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Εφαρμογές, εκφράζετε την ενημερωμένη και ρητή
συγκατάθεσή Σας να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συλλογή και
επεξεργασία τους από εμάς. Στην παρούσα πολιτιή μπορείτε να βρείτε αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς. Όταν παρέχετε
προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας ή την άρνησή σας να
συλλέξετε ή να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα.
IV. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Χρησιμοποιούμε την προσωπική Σας πληροφόρηση για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Παροχή των υπηρεσιών πληρωμών για τις οποίες έχουμε αδειοδότηση από την Εθνική
Τράπεζα της Βουλγαρίας.
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• έλεγχοι και συλλογή πληροφοριών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμος για τα μέτρα
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
• επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω της Ιστοσελίδας και
των Εφαρμογών, π.χ. εγγραφή, διαχείριση προφίλ για εργασία με τις Εφαρμογές, καθώς και
για εργασία με αυτό.
• τυχόν απορίες ή ερωτήσεις που έχετε σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
• πρόληψη ή ανίχνευση απάτης, καταγραφή ύποπτης ή δόλιας συμπεριφοράς ή υπόπτων
για ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες.
• συμμόρφωση με άλλες ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις.
• σκοπούς μάρκετινγκ, εάν έχετε συμφωνήσει. Και
Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, δίνετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη χρήση
αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.
Σε περίπτωση που η Iris σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για
άλλους σκοπούς, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων και θα ζητήσουμε τη ρητή
συγκατάθεσή σας να το πράξουμε.
V. ΑΙΤΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
• Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για τον λογαριασμό σας και το προφίλ σας
στον Ιστότοπο και τις Εφαρμογές σύμφωνα με την υπογεγραμμένη μεταξύ μας σύμβαση και
το έννομο συμφέρον μας ("δεδομένα προφίλ"). Τα στοιχεία του λογαριασμού σας είναι
μοναδικά και περιλαμβάνουν τη διεύθυνση email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον
κωδικό πρόσβασής σας και το προφίλ σας μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση
email, την ημερομηνία γέννησης, την εθνικότητα και τη διεύθυνση, τον αριθμό λογαριασμού
τράπεζας/πληρωμών, τον αριθμό τηλεφώνου και το email σας. Μας παρέχετε αυτά τα
δεδομένα για να καταχωρήσετε τον λογαριασμό και το προφίλ Σας και να χρησιμοποιήσετε
τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα του λογαριασμού και του προφίλ Σας ενδέχεται να
υποβληθούν σε επεξεργασία για πρόσβαση στο προφίλ Σας και για να Σας παρέχουμε τις
υπηρεσίες μας διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας, διατηρώντας ασφαλή αντίγραφα
ασφαλείας της βάσης δεδομένων μας και επικοινωνώντας μαζί Σας. Τα δεδομένα προφίλ
ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς παροχής πλήρους πρόσβασης
στις υπηρεσίες που παρέχουμε και παρακολούθησης της δραστηριότητάς σας. Η νομική
βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ μας υπό τους
Γενικούς Όρους και τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η παροχή των Υπηρεσιών, καθώς
και η υποχρέωσή μας να εφαρμόζουμε μηχανισμούς αναγνώρισης και υψηλό επίπεδο
ελέγχου ταυτότητας κατά την παροχή υπηρεσιών πληρωμών.
• Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα Σας που παρέχονται κατά τη διαδικασία
χρήσης των υπηρεσιών μας ("δεδομένα χρήσης των υπηρεσιών"). Τα δεδομένα χρήσης των
υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνουν αρχεία καταγραφής πρόσβασης στην πλατφόρμα μας,
καθώς και ιστορικό υπηρεσιών που παρέχονται και χρησιμοποιήθηκαν. Η πηγή των
δεδομένων χρήσης των υπηρεσιών είναι η πλατφόρμα μας όπου διατηρείτε λογαριασμό και
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προφίλ. Τα δεδομένα χρήσης της υπηρεσίας ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για
τους σκοπούς της λειτουργίας της Εφαρμογής, της παροχής των υπηρεσιών μας, της
διασφάλισης της ασφάλειας της Εφαρμογής και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη
διατήρηση ασφαλών αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων μας και την επικοινωνία
μαζί Σας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η νομική μας υποχρέωση, η
σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ μας και τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή
διαχείριση του Ιστότοπου και των Εφαρμογών μας, η παρακολούθηση για την αποτροπή
απάτης και την εξασφάλιση της ασφάλειας.
• Μπορούμε να επεξεργαστούμε την πληροφορία που περιέχεται σε οποιοδήποτε ερώτημα
και παράπονο που μας στέλνετε σχετικά με τις υπηρεσίες μας ("δεδομένα διερεύνησης").
Πληροφορίες σχετικά με ερωτήματα και παράπονα ενδέχεται να υποβληθούν σε
επεξεργασία για τους σκοπούς της προσφοράς, του μάρκετινγκ και της πώλησης των
σχετικών υπηρεσιών σε Σάς. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η σύμβαση που
υπογράφηκε μεταξύ μας και το έννομο συμφέρον μας για την παροχή των υπηρεσιών που
προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης των καναλιών επικοινωνίας μαζί σας.
• Μπορούμε να επεξεργαστούμε την πληροφορία που σχετίζεται με τις συναλλαγές που
εκτελούνται και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω του Ιστότοπου
και των Εφαρμογών («δεδομένα συναλλαγών»). Τα δεδομένα συναλλαγών μπορεί να
περιλαμβάνουν στοιχεία κάρτας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και στοιχεία ιστορικού
συναλλαγών. Τα δεδομένα συναλλαγών ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό
την παροχή υπηρεσιών και τη διατήρηση των κατάλληλων αρχείων αυτών των συναλλαγών
στο σύστημά μας. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η εκπλήρωση της νομικής
μας υποχρέωσης και η εκπλήρωση της μεταξύ μας σύμβασης.
• Μπορούμε να επεξεργαστούμε την πληροφορία που μας παρέχετε ως συνδρομητές των
email μας ειδοποιήσεων μέσω και/ή ενημερωτικών δελτίων μας ("δεδομένα ειδοποίησης").
Τα δεδομένα ειδοποιήσεων ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την
αποστολή σχετικών ειδοποιήσεων ή/και ενημερωτικών δελτίων. Η νομική βάση για αυτήν
την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας ή η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ Εσάς και εμάς
ή/και η λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματός σας για τη σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.
• Μπορούμε να επεξεργαστούμε την πληροφορία που περιέχονται ή σχετίζονται με
οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε ("δεδομένα αλληλογραφίας"). Τα δεδομένα
αλληλογραφίας μπορεί να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο της επικοινωνίας και τα
μεταδεδομένα που σχετίζονται με την πραγματοποιθείσα επικοινωνία. Ο ιστότοπός μας
δημιουργεί μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία μέσω της φόρμας
επικοινωνίας ή της φόρμας αιτήματος. Τα δεδομένα αλληλογραφίας ενδέχεται να
υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί Σας και της τήρησης
αρχείων των πληροφοριών που ζητούνται και παρέχονται. Η νομική βάση για αυτήν την
επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου
και οι συμβατικές μας σχέσεις καθώς και η επικοινωνία με τους χρήστες.
• Μπορούμε να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα αναφέρονται στην
παρούσα Πολιτική όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή
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υπεράσπιση/κατά νομικών αξιώσεων/αξιώσεων, ανεξααρτήτως εάν πρόκειται για δικαστικές
ή για εξώδικες και διοικητές διαδικασίε. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα
έννομα συμφέροντά μας, ήτοι η προστασία και η διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας,
των νόμιμων δικαιωμάτων σας και των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων.
• Επιπρόσθετα των κυρίων σκοπών για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, επίσης μπορούμε να
επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη
για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που έχουμε ή για την προστασία των ζωτικών
συμφερόντων Σας ή των ζωτικών συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου.
• Παρακαλούμε Μην μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε άλλου ατόμου,
εκτός εάν σας το ζητήσουμε ρητά σε σχέση με παρεχόμενη από εμάς υπηρεσία.
• Με την αποδοχή αυτής της πολιτικής, συμφωνείτε ρητά ότι η τεχνική επεξεργασία των
δεδομένων που παρέχονται από εσάς θα διενεργείται εν όλω ή εν μέρει από την Εταιρεία.
o Μπορούμε να αποκαλύψουμε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται
για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της επαλήθευσης της ταυτότητάς Σας από τους
εξουσιοδοτημένους προμηθευτές ή υπεργολάβους μας, όταν αυτό δικαιολογείται ευλόγως
για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε ρητά, εν όψει των
υπηρεσιών που παρέχουμε, ότι μπορούμε να παρέχουμε τα στοιχεία Σας σε
τράπεζες/ιδρύματα πληρωμών και άλλους οργανισμούς για ελέγχους πρόληψης απάτης και
άλλους οργανισμούς και μπορεί να ζητήσουμε πληροφορίες από αυτούς σε σχέση με την
επαλήθευση όλων των προσωπικών στοιχείων, που μας έχετε παρασχεθεί , προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας.
o Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους επαγγελματίες

εμπειρογνώμονές μας στο βαθμό που δικαιολογείται ευλόγως για σκοπούς διαχείρισης
κινδύνου, λήψης επαγγελματικών συμβουλών ή θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης
νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστικές , είτε σε διοικητικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες,
νομική διαδικασία.
o Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα δεδομένα και τα δεδομένα για ληφθείσες
ερωτήσεις σε έναν ή περισσότερους από τους συνεργάτες μας που υποδεικνύονται στον
Ιστότοπο ή/και στις Εφαρμογές, με σκοπό την εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
o Επιπρόσθετα, εκτός των συγκεκριμένες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων που
ορίζονται στην παρούσα Πολιτική, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα όπου αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική
υποχρέωση που έχουμε ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών
συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.
• Τα αρχεία καταγραφής από το πρόγραμμα περιήγησής Σας στους διακομιστές μας για
ιστοσελίδες και άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπό μας καταγράφονται. Καταγράφουμε
πληροφορίες όπως ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου και η διεύθυνση IP σας. Καταγράφουμε
επίσης πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό που χρησιμοποιείτε για την προβολή του
ιστότοπού μας, όπως τον τύπο του υπολογιστή ή της συσκευής και την ανάλυση οθόνης.
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Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε τη δημοτικότητα των
ιστοσελίδων στον ιστότοπό μας και τον τρόπο με τον οποίο εκτελούμε τη λειτουργία παροχής
περιεχομένου σε εσάς. Σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που γνωρίζουμε για εσάς από
προηγούμενες επισκέψεις, τα δεδομένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν
για την προσωπική σας ταυτοποίηση, ακόμη και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό
μας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον και η νομική μας
απαίτηση για σκοπούς παρακολούθησης και πρόληψης απάτης.
• Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα (ονόματα, αριθμό τηλεφώνου και
email) για την αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων σε
τρίτους) εάν έχετε συμφωνήσει ρητά σε αυτό και έχετε εγκρίνει το σκοπό της επεξεργασίας
των δεδομένων σας.
VI. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ COOKIES ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον σκληρό δίσκο του
υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο.
Επιτρέπουν την αποθήκευση πληροφοριών που συλλέγονται σε μια ιστοσελίδα έως ότου
χρειαστούν για χρήση σε άλλη, επιτρέποντας στον ιστότοπο να σας παρέχει μια
εξατομικευμένη εμπειρία και στον ιδιοκτήτη του ιστότοπου στατιστικά σχετικά με τον τρόπο
χρήσης του ιστότοπου, ώστε να μπορεί να βελτιώσει. Ορισμένα cookie ενδέχεται να
διατηρηθούν για ένα χρονικό διάστημα, όπως μία ημέρα, ή μέχρι να κλείσετε το πρόγραμμα
περιήγησής σας. Άλλοι συνεχίζουν επ' αόριστον. Το πρόγραμμα περιήγησής σας θα πρέπει
να σας επιτρέπει να διαγράψετε οτιδήποτε επιλέξετε. Πρέπει επίσης να σας επιτρέπει να
αποτρέψετε ή να περιορίσετε τη χρήση τους.
Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τοποθετούνται από λογισμικό που εκτελείται στους
διακομιστές μας και από λογισμικό που λειτουργεί από τρίτα μέρη των οποίων τις υπηρεσίες
χρησιμοποιούμε.
Όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον Ιστότοπό μας, σας ρωτάμε αν θέλετε να
χρησιμοποιήσουμε cookies. Εάν επιλέξετε να μην τα αποδεχτείτε, δεν θα τα
χρησιμοποιήσουμε για την επίσκεψή σας, παρά μόνο για να καταγράψουμε ότι δεν έχετε
συμφωνήσει να τα χρησιμοποιήσετε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Εάν επιλέξετε να μην
χρησιμοποιήσετε cookies ή να αποτρέψετε τη χρήση τους από τις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησής σας, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη
λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να αρνηθείτε να αποδεχτείτε
cookies καθώς και να τα διαγράψετε. Οι μέθοδοι για να το κάνετε αυτό διαφέρουν από
πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης και από έκδοση σε έκδοση. Εάν
αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του
ιστότοπου.
VII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για σκοπούς στατιστικής, ανάλυσης ή συμμόρφωσης με κανονιστικές απαιτήσεις, ενδέχεται
να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμα δεδομένα - δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που
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υποβάλλονται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε το υποκείμενο των δεδομένων να μην
μπορεί ή να μην μπορεί πλέον να αναγνωριστεί από αυτά. Τα ανώνυμα δεδομένα δεν
θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, συνεπώς δεν ισχύουν οι απαιτήσεις για την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων.
Δεν πουλάμε προϊόντα, ούτε παρέχουμε υπηρεσίες για αγορά από ανηλίκους. Εάν μάθουμε
ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ένα άτομο κάτω των 18 ετών, θα λάβουμε
μέτρα για να λάβουμε τη συγκατάθεση από τον γονέα του ατόμου ή θα διαγράψουμε τις
πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.
VIII. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τους σκοπούς
επεξεργασίας για τους οποίους συλλέχθηκαν. Αποτελεί πολιτική της Iris να διατηρεί
πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό ή τους σκοπούς για
τους οποίους τις επεξεργαζόμαστε. Η περίοδος αποθήκευσης καθορίζεται από τα ακόλουθα
κριτήρια:
• Για πόσο χρόνο χρειάζονται οι πληροφορίες, ενόψει του σκοπού/σκοπών για τους οποίους
υποβάλλονται σε επεξεργασία - οι πληροφορίες αποθηκεύονται μέχρι την εκτέλεση σχετικής
υπηρεσίας και τη λήξη της παραγραφής για την υποβολή αξιώσεων σχετικά με την υπηρεσία.
• Ύπαρξη νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων για την αποθήκευση των πληροφοριών μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης περιόδου αποθήκευσης.
Ανεξάρτητα από το υπόλοιπο αυτής της ενότητας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά
σας δεδομένα όπου αυτή η διατήρηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική
υποχρέωση που απαιτείται από εμάς ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή
των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.
IX. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Iris χρησιμοποιεί εύλογα ηλεκτρονικά, προσωπικού και τεχνικά μέτρα για την προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων από απώλεια, κλοπή, αλλοίωση ή κακή χρήση. Ωστόσο, έχετε κατά
νου ότι ακόμη και τα καλύτερα μέτρα ασφαλείας δεν μπορούν να εξαλείψουν πλήρως όλους
τους κινδύνους.
Προσπαθούμε να προστατεύσουμε όλες τις πληροφορίες της εφαρμογής με τον απαραίτητο
τρόπο. Ωστόσο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας
στοιχείων, διατηρώντας τους κωδικούς πρόσβασής σας εμπιστευτικούς και ασφαλείς. Πρέπει
να αλλάξετε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας εάν υποψιάζεστε ότι κάποιος έχει αποκτήσει
μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν ή στον λογαριασμό σας. Εάν χάσετε τον έλεγχο του
λογαριασμού σας, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Iris στα στοιχεία επικοινωνίας που
παρέχονται παραπάνω.
X. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
• Το δικαίωμα στην ενημέρωση
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Η Iris θα σας παρέχει πληροφορίες επεξεργασίας όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα
από Εσάς (για παράδειγμα, όταν ανοίγετε έναν λογαριασμό) και μέσω ειδοποιήσεων
απορρήτου
• Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα και στις λεπτομέρειες του
τρόπου με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες για τα
προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Εταιρεία για εσάς επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail:
bdo@irisbgsf.com
Για την προστασία των στοιχείων σας είναι απαραίτητη η ταυτοποίησή Σας. Ζητάμε επίσης
από τους υποψηφίους να υποδείξουν ποιες πληροφορίες και δραστηριότητες επεξεργασίας
σχετίζονται με το αίτημά τους (για παράδειγμα, ποιες υπηρεσίες Iris σχετίζονται με το
αίτημα), καθώς και τις πιθανές ημερομηνίες επεξεργασίας. Ενδέχεται να δοεθεί έντυπο για
συμπλήρωση, το οποίο να μας βοηθήσει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να
βρούμε τις πληροφορίες που αναζητάτε.
• Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Η Iris καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρεί τα επεξεργαζόμενα προσωπικά
δεδομένα ακριβή και ενημερωμένα. Παρόλο αυτά, βασιζόμαστε στους πελάτες μας για να
διασφαλίσουμε ότι ορισμένες από τις πληροφορίες που τους αφορούν είναι ακριβείς και
ενημερωμένες. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες να ενημερώνουν την Iris για τυχόν αλλαγές στα
δεδομένα τους (π.χ. ενημερώνοντας τα στοιχεία του λογαριασμού Σας).
• Δικαίωμα αντίρρησης
Έχετε το δικαίωμα να προβάλετε αντίρρηση κατά κάποιων χρήσεων προσωπικών
δεδομένων, όπως κατά του άμεσου μάρκετινγκ.
• Δικαίωμα διαγραφής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα
από τα αρχεία μας, όταν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για να συνεχίσουμε να τα
επεξεργαζόμαστε. Όταν τα προσωπικά δεδομένα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για
νόμιμους σκοπούς, δεν θα είναι δυνατή η διαγραφή αυτών των δεδομένων, και για τον λόγο
αυτό ορισμένα αιτήματα ενδέχεται να απορριφθούν.
• Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να «μπλοκάρετε» την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων Σας. Το δικαίωμα αυτό εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Εάν η ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων αμφισβητείται και χρειάζεται
επαλήθευση,
• Εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν τα προσωπικά
δεδομένα. ή
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• Εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον από την Iris, αλλά θέλετε να
διατηρηθούν με σκοπό νομικής αξίωσης.
• Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων
Αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε
δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και τα οποία
επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή Σας ή για να συνάψουμε σύμβαση μαζί Σας.
Το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων επιτρέπει στα άτομα να επαναχρησιμοποιούν τα
προσωπικά τους δεδομένα σε όλες τις υπηρεσίες· επιτρέποντάς τους να μετακινούν ή να
αντιγράφουν δεδομένα από έναν οργανισμό σε άλλον, εάν το επιθυμούν.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής Σας
Όταν η επεξεργασία των προσωπικών Σας δεδομένων είναι βασισμένη σε συγκατάθεσή Σας,
αυτή πρέπει να είναι ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και ξεκάθαρη, και να μας έχει
παρασχεθεί με δήλωση ή η με σαφής καταφατική ενέργεια. Ως τέτοια ενέργεια θεωρείται η
συγκατάθεση που δίνεται μέσω της ειδοποίησης στον Ιστότοπο ή στις Εφαρμογές.
Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ξεχωριστό αίτημα που απευθύνεται στην Iris, όταν η
επεξεργασία γίνεται βάσει συγκατάθεσης Σας
• Καταγγελία στην εποπτική αρχή
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην εποπτική αρχή, καθώς αρμόδια
αρχή για αυτό είναι η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Σόφια, 1592, Λεωφόρος Καθ. Tsvetan
Lazarov Αρ. 2, τηλέφωνο: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα,
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των επαφών που παρέχονται στην Ενότητα II της παρούσας
Πολιτικής Απορρήτου.
XI. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας
είναι του υψηλότερου δυνατού επιπέδου. Για την επιδίωξη αυτού του στόχου, μπορεί
περιστασιακά να χρειαστεί να καταγράψουμε τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες
μεταξύ των υπαλλήλων μας και τρίτων για λόγους διασφάλισης ποιότητας και εκπαίδευσης
ή εάν επιτρέπεται από το νόμο, μόνο αφού έχετε ενημερωθεί. Θα παρακολουθούμε πάντα
τις επικοινωνίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα συνεχίσουμε ανά πάσα στιγμή
να συνεχίσουμε να προστατεύουμε το απόρρητο των επικοινωνιών Σας σύμφωνα με αυτές
τις αρχές.
XII. ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Η ιστοσελίδα και η Εφαρμογή μας δεν προσφέρει δημοσίευση των προσωπικών σας
στοιχείων. Δεν ανεβάζουμε σε καμία περίπτωση προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας
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εντός της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε ερώτηση ή συμπλήρωση φόρμας στην ιστοσελίδα που
περιέχει προσωπικά δεδομένα δεν αποθηκεύεται στον ιστότοπο. Στην ιστοσελίδα και στις
Εφαρμογές, μπορούμε να δημοσιεύουμε μόνο δεδομένα που περιέχουν εταιρικές
πληροφορίες των πελατών και των συνεργατών μας, τα οποία είναι γενικά διαθέσιμα στον
ιστότοπο του Εμπορικού Μητρώου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας.
Στην ιστοσελίδα υπάρχουν εφαρμογές που ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα
σχετικά με τη χρήση τρίτων, όπως Google, Facebook, Pinterest και άλλα.
Τέτοια είναι :
• τοποθετημένα στον ιστότοπο κουμπιά για κοινοποίηση και δήλωση αρέσκειας των
κοινωνικών δικτύων
Κατά τη δημοσίευση των προσωπικών στοιχείων, εξαρτάται σε εσάς να πειστείτε στο επίπεδο
απορρήτου του καθενος από τα αναφερόμενα κοινωνικά δίκτυα που ενδέχεται να τα
χρησιμοποιούν. Για τη δική σας διευκόλυνση, προσθέτουμε συνδέσμους στις σελίδες
Πολιτικής Απορρήτου των κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών που αναφέρονται
παραπάνω.
Πολιτική απορρήτου:
Google Analytics Privacy Policy - Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αυτήν την πλατφόρμα Google.bg
Facebook Privacy Policy – Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αυτήν την πλατφόρμα.
Δεν χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα την πληροφορία αυτή, παρά μόνο για να μπορέσει αυτή
να εμφανίζεται ή να κοινοποιείται με σκοπό την προώθησης συζητήσεων και την πρόσβαση
σε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί
μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.
Στις σελίδες που περιέχουν δημοσιεύσεις στον ιστότοπό μας, έχετε την ευκαιρία να
προσθέσετε σχόλια κάτω από κάθε δημοσίευση και πριν πατήσετε το κουμπί για να
δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, συμφωνείτε ότι τα δικά Σας (προσωπικά δεδομένα) - Όνομα και
Επώνυμό σας θα εμφανίζονται και ενδέχεται να γίνουν προσβάσιμα σε «Τρίτους » στα οποία
εμείς δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο.
Από τη στιγμή που τα στοιχεία σας μπουν στον δημόσιο χώρο, όπως το όνομά σας όταν
σχολιάζετε, δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο σχετικά με το τι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε τρίτος
με αυτά. Δεν έχουμε ευθύνη για τις ενέργειες τρίτων.
Εφόσον το αίτημά σας είναι εύλογο και δεν υπάρχει νομική βάση για να το διατηρήσουμε,
τότε κατά την κρίση μας μπορούμε να δεχτούμε το αίτημά σας για διαγραφή των
προσωπικών στοιχείων που έχετε δημοσιεύσει. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για αυτό
μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας στη διεύθυνση
τη σελίδα επικοινωνίας
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Ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά Σας στοιχεία σε επιχειρηματικούς
εταίρους και παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"). Για παράδειγμα, ενδέχεται να διεκπεραιώσουμε
πληρωμές μέσω άλλων οργανισμών, όπως τράπεζων/ιδρύματων πληρωμών, δίκτυων καρτών
και συστήματων πληρωμών που βρίσκονται εντός ή εκτός του ΕΟΧ. Κάνοντας λήψη και χρήση
των Εφαρμογών και της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ρητά με αυτό. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα
μεταφέρουμε ποτέ τα προσωπικά Σας δεδομένα σε χώρα ή οργανισμό που δεν παρέχει
επαρκές επίπεδο προστασίας, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Η προστασία που παρέχεται
από τον GDPR ακολουθεί τα δεδομένα που παρέχετε, πράγμα που σημαίνει ότι οι κανόνες
απορρήτου συνεχίζουν να ισχύουν ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται τα δεδομένα. Αυτό
ισχύει ακόμα και όταν τα δεδομένα μεταφέρονται σε χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ
(εφεξής «τρίτη χώρα»).
XIII. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
Μερικές φορές ο ιστότοπος ή/και οι εφαρμογές μπορεί να περιέχουν συνδέσμους/αναφορές
(υπερσυνδέσμους) προς άλλες σελίδες Διαδικτύου. Δεν διαχειριζόμαστε τους
συνδεδεμένους ιστότοπους και δεν εγκρίνουμε το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα
αυτών των ιστότοπων. Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε τους συνδεδεμένους
ιστότοπους προσεκτικά και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το περιεχόμενο και τους όρους
χρήσης τους. Η Iris δεν είναι υπεύθυνη για την πολιτική απορρήτου ή το περιεχόμενο τέτοιων
ιστότοπων και Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τις πολιτικές απορρήτου τους. Ωστόσο, μόλις
λάβουμε πληροφορίες για παράνομες δραστηριότητες ή παράνομες πληροφορίες σε
τέτοιους ιστότοπους, θα λάβουμε άμεσα μέτρα για την αφαίρεση ηλεκτρονικών
παραπομπών (link) σε αυτούς .
XIV. ΔΙΑΦΟΡΑ
Η «Iris» μπορεί να ενημερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα πολιτική
δημοσιεύοντας στον ιστότοπο ή/και στις Εφαρμογές μια νέα έκδοση. Όλες οι τροποποιήσεις
και προσθήκες στην Πολιτική Απορρήτου θα εφαρμοστούν μόνο μετά τη δημοσίευση του
περιεχομένου της.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρων, διατηρούμε το δικαίωμα να Σας ενημερώνουμε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση email που μας έχετε παρασχεθεί για αλλαγές στις παρούσες
πολιτικές. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διατηρείτε πάντα ενημερωμένα τα στοιχεία
επικοινωνίας Σας για επαφή μαζί μας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου,
επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση email: bdo@irisbgsf.com
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