
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο παρών ιστοχώρος του Κτήματος Μπαϊρακτάρη αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με 
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και τον Ν. 3471/2006. Το παρόν κείμενο πολιτικής 
περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και 
χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις 
προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ. 

  

Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Κτήμα Μπαϊρακτάρη, το οποίο εδρεύει στη Νεμέα Κορινθίας, 
Ελ. Βενιζέλου 83, ΤΚ 20500, τηλ: 2746020455, φαξ: 2746020456, e-
mail: info@bairaktariswines.gr . 

  

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο 
φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική 
διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η 
ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό 
στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες 
που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική 
ή κοινωνική ταυτότητά του. 

  

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που 
πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, 
μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, 
συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων. 

  

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό 

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο του Κτήματος Μπαϊρακτάρη δεν συλλέγουμε 

άλλα δεδομένα, παρά μόνο αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού 
πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία 
της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για 
στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίασή µας. Επιπλέον, συλλέγονται 
cookies, στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί. 

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες 
του Ιστοχώρου μας. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
mailto:info@bairaktariswines.gr


Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την 
επίσκεψη της ιστοσελίδας μας. 

 

Αποδέκτες των δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας 
δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες. 

  

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και χρήστες των 
ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο 
χρόνο και μετά διαγράφονται. 

 


