Ο νέος Κανονιζμός Γενικής Προζηαζίας Δεδομένων (GDPR), ν νπνίνο έηλαη ζε εθαξκνγή από ηηο 25 Μαΐνπ
2018 απνηειεί θαη γηα ηε ρώξα καο, έλα αμηόπηζην ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηε
δεκηνπξγία ελόο πην αζθαινύο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο
δεδνκέλωλ.
Η πξνζηαζία ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ επηζθεπηώλ θαη πειαηώλ καο απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα ηε κεηαμύ καο
επηθνηλωλία. Με ηελ πινήγεζή ζαο ζην ειεθηξνληθό καο θαηάζηεκα, δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαη επεμεξγάδνληαη. Σε
θάζε πεξίπηωζε ε ρξήζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη κε αζθάιεηα θαη αμηνπηζηία ηεξώληαο απαξέγθιηηα ηηο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο.
Δεδνκέλα ραξαθηεξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα, κε
ηελ έλλνηα ηεο πξνζωπηθήο απόδνζεο όπωο πρ. Ολνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε, ηειέθωλα επηθνηλωλίαο,
ινγαξηαζκνί ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ
Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αζθάιεηα ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ πνπ καο ρνξεγείηε γηα ηνλ ζθνπό ηεο
νινθιήξωζεο ηεο παξαγγειίαο ζαο κέζα από ην ειεθηξνληθό καο θαηάζηεκα.
Σηνηρεία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ γηα ηελ πεξάηωζε ηωλ αηηεκάηωλ παξαγγειίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηε ζην
ειεθηξνληθό καο θαηάζηεκα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κνξθή ηεο επηθνηλωλίαο είηε ηειεθωληθήο ή ειεθηξνληθήο θαη
κε απνθιεηζηηθό γλώκνλα ηελ άξηηα δηαδηθαζία νινθιήξωζεο ηωλ παξαγγειηώλ ζαο ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ
ελδηάκεζωλ ζηαδίωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξωζή ζαο.
Η επηρείξεζε bella ΕΠΕ κε θαλέλαλ ηξόπν ΔΕΝ δεκνζηνπνηεί, πωιεί, παξαρωξεί ή αληαιιάζζεη ηα πξνζωπηθά
ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο εκπηζηεύεζηε. Τα ηεξνύκελα ζηνηρεία ηνπ αξρείνπ δύλαληαη λα θνηλνπνηεζνύλ
ζηηο αξκόδηεο δηθαζηηθέο, αζηπλνκηθέο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο θαηόπηλ λνκίκνπ αηηήκαηόο ηνπο θαη ζύκθωλα κε
ηηο θάζε θνξά ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο.
Γηα ηελ αζθάιεηα ηωλ ειεθηξνληθώλ ζαο ζπλαιιαγώλ κέζω πηζηωηηθώλ θαξηώλ, ην Kαηάζηεκα καο ρξεζηκνπνηεί ην
αζθαιέο πεξηβάιινλ ζπλαιιαγώλ ProxyPay Secure Online Payment ηεο Τξάπεδαο Eurobank.
Με απηόλ ηνλ ηξόπν, γηα αγνξέο κε πηζηωηηθή κεηαθέξεζηε απηόκαηα ζε secure server (αζθαιή δηαθνκηζηή) ζηελ
ππεξεζία ProxyPay ηεο Τξάπεδαο Eurobank. Όια ηα ζηνηρεία πνπ κεηαβηβάδνληαη ειεθηξνληθά από ηνλ πειάηε,
θαζώο θαη ε κεηαθνξά ηνπο από ηελ Τξάπεδα ζηελ VISA ή MasterCard θαιύπηνληαη από αιγόξηζκν
θξππηνγξάθεζεο SSL 128-bit.
Τα ζηνηρεία ηεο πηζηωηηθήο ζαο θάξηαο κεηαθέξνληαη θξππηνγξαθεκέλα απεπζείαο πξνο ηελ ηξάπεδα, ρωξίο λα
γλωζηνπνηνύληαη ή λα απνζεθεύνληαη ζην ειεθηξνληθό καο Καηάζηεκα.
Η Εηαηξεία ζπλνδεύεη ηα πξνϊόληα πνπ δηαζέηεη κέζω ηεο Ιζηνζειίδαο ηεο κε ηηο ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηαζθεπαζηώλ,
όπνπ ηέηνηεο εγγπήζεηο πθίζηαληαη. Η Εηαηξεία δελ πξνζθέξεη θακία πεξαηηέξω εγγύεζε (ρξνληθή ή άιινπ είδνπο),
εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ θάηη ηέηνην πξνβιέπεηαη ξεηά. Σε πεξίπηωζε πνπ θάπνην πξνϊόλ εκθαλίδεη
ειάηηωκα ην νπνίν θαιύπηεηαη από εγγύεζε, ε απνζηνιή ηνπ πξνϊόληνο πξνο επηζθεπή ζηελ έδξα ηεο Εηαηξείαο
καο θαη/ή ζηελ αληίζηνηρε Αληηπξνζωπεία, θαζώο θαη ελ ζπλερεία ε παξαιαβή ηνπ ελ ιόγω πξνϊόληνο, ζα
πξαγκαηνπνηείηαη κε επηβάξπλζε ηνπ πειάηε.
Η παρούζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ηο Εσρωπαϊθό θαη ηο Ειιεληθό Δίθαηο, ηδίως ηα λοκοζεηήκαηα ποσ
ρσζκίδοσλ ζέκαηα ζτεηηθά κε ηο ειεθηροληθό εκπόρηο, ηης πωιήζεης από απόζηαζε θαη ηελ προζηαζία
ηοσ θαηαλαιωηή, θαη σπάγεηαη ζηελ αποθιεηζηηθή δηθαηοδοζία ηωλ δηθαζηερίωλ ηες Αζήλας.

