Πολιτική απορρήτου
Η ιστοσελίδα http//:www.syntaxeis.gr ανήκει στoν Ασφαλιστικό Πράκτορα Ζαχαρία
Καλαϊτζάκη, διεύθυνση Υψηλάντου 31 Χαλάνδρι 15232, ΑΦΜ 029580300.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί.
Συλλέγουμε τα δεδομένα, τα οποία συμπληρώνετε στις φόρμες επικοινωνίας της
ιστοσελίδας μας προκειμένου να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, για τις οποίες ήρθατε
σε επικοινωνία μαζί μας η για να στείλουμε μία απάντηση σε ένα αίτημα σας.
Αυτά τα στοιχεία δεν χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη χρήση [π.χ. να σας
στείλουμε ένα newsletter, εκτός εάν εσείς συναινέσετε σε αυτό].
Cookies
Aφήνοντας ένα σχόλιο στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επιτρέψετε το όνομα, το
email και η ιστοσελίδα να αποθηκευτούν σε ένα cookie.
Αυτό γίνεται για τη δική σας εξυπηρέτηση και έτσι δεν θα έχετε να συμπληρώσετε τις
ίδιες πληροφορίες στο μέλλον.
Εάν εσείς αποσυνδεθείτε, τότε τα Cookies θα εξαλειφθούν.
Άρθρα και φωτογραφίες σε αυτό το site μπορεί να εμπεριέχουν περιεχόμενο από
άλλες ιστοσελίδες. [Π.χ. βίντεο εικόνες και λοιπά].
Αυτό το περιεχόμενο λειτουργεί ακριβώς όπως εάν ο χρήστης είχε επισκεφτεί το site
αυτό για λογαριασμό του.
Αυτές οι ιστοσελίδες ίσως συλλέγουν πληροφορίες για εσάς, παράγουν cookies και
ελέγχουν τις κινήσεις σας εάν έχετε ήδη έναν λογαριασμό με αυτά τα sites [π.χ.
Facebook, YouTube, Twitter και λοιπά].
Analytics
Το site χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google analytics και το plugin wp statistics,
για να αναλύει τα στατιστικά στοιχεία της ιστοσελίδας, προκειμένου να δημιουργήσει
μία καλύτερη εμπειρία περιεχομένου για τους επισκέπτες.
Newsletter
To SYNTAXEIS.GR, μπορεί να στείλει e-mail μόνο σε όσους έχουν αποδεχτεί την
εγγραφή τους στη λίστα email ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα συναίνεσης.
Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να απεγγραφεί από τη λίστα newsletter.
Eμείς χρησιμοποιούμε το mail poet plugin για την διαχείριση των εγγεγραμμένων
χρηστών στη λίστα newsletter.
Με ποιους διαμοιράζουμε δεδομένα σας.
Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται μαζί με το mail poet plugin messenger
application [ Μόνον στην περίπτωση που έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε

ενημερωτικά e-mails από μας] Οι πληροφορίες σας δεν διαμοιράζονται με άλλες
υπηρεσίες ή επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των προαναφερθεισών.
Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας
Τα δεδομένα σας διατηρούνται έως ότου μας ζητήσατε να τα διαγράψουμε.
Διαγράφοντάς τα, δεν συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα τα οποία προαπαιτούνται να
διακρατηθούν για λόγους δικαιοσύνης, γραμματειακής διαχείρισης και ασφάλειας.

Το mail point plugin προσπαθεί να κρατήσει τα δεδομένα σας ασφαλή
αναβαθμίζοντας τα συστήματα του συνεχώς, έτσι που πάντα να έχετε την τελευταία
αναβάθμιση ασφαλείας.

Περιγραφή των cookies στην ιστοσελίδα μας
Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για να
προσωποποιούμε το περιεχόμενο και τις αναρτήσεις, να αξιοποιούμε τις δυνατότητες
των social media και αναλύουμε το traffic της ιστοσελίδας.
Επιπλέον χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το site σε
σχέση με τα social media, την διαφήμιση και τους άλλους συνεργάτες οι οποίοι
τοποθετούν μπάνερ διαφημιστικά στο site μας.
Όταν εσείς συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας σημαίνει ότι έχετε
αποδεχτεί την ύπαρξη των cookies.
Τα cookies είναι μικρά προγραμματάκια κειμένου, τα οποία χρησιμοποιούνται από
την ιστοσελίδα προκειμένου να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο ευχάριστη.
Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να φορτώνουμε cookies στις συσκευές σας εάν αυτό
είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία αυτού του site. Για όλους τους άλλους
τύπους cookies, χρειαζόμαστε τη συναίνεσή σας.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή δια
μέσω του cookie statement στο site μας.

