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i-Nucleus
Πολιτική Aπορρήτου
Έκδοση 2.0: Αυτοί οι όροι ενημερώθηκαν τελευταία φορά την 1η Ιουνίου 2020. Μπορεί να
ενημερωθούν στο μέλλον και θα δημοσιεύσουμε τη νέα έκδοση στον ιστότοπό μας.

Η διατήρηση του απορρήτου σας είναι πραγματικά πολύ σημαντική για εμάς. Μας
εμπιστεύεστε ευαίσθητες πληροφορίες για την επιχείρησή σας και λαμβάνουμε
σοβαρά αυτήν την ευθύνη.

1. Γενικές πληροφορίες
Η Sophis Educational Systems Limited ("εμείς", "εμάς", "μας") λαμβάνει σοβαρά υπόψη
την ασφάλεια και το απόρρητο. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς
συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα όταν
περιηγείστε στο www.i-nucleus.com (ο "ιστότοπος i-Nucleus"), χρησιμοποιείτε την
εφαρμογή i-Nucleus ("i-Nucleus") ή παρέχετε με άλλο τρόπο τα δικά σας προσωπικά
δεδομένα σε εμάς. Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να
κατανοήσετε πώς θα χειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου πρέπει να διαβαστεί μαζί με τους Όρους Παροχής
Υπηρεσιών, οι οποίοι ισχύουν από κοινού για τη χρήση του ιστότοπου i-Nucleus και
του i-Nucleus από εσάς.

2. Τι πληροφορίες συλλέγουμε;
Τα προσωπικά σας δεδομένα
Όταν λέμε τα "προσωπικά σας δεδομένα", εννοούμε κάθε πληροφορία που
προσδιορίζει οποιοδήποτε άτομο, που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της
δοκιμαστικής περιόδου, μετά την εγγραφή σας ή που περιέχεται σε οποιεσδήποτε
άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε (ή που εξουσιοδοτείτε ένα τρίτο μέρος που
θα μας δώσει για λογαριασμό σας).
Τα "προσωπικά σας δεδομένα" μπορεί επίσης να περιέχονται σε πληροφορίες που
συλλέγουμε για εσάς σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου i-Nucleus ή / και του iNucleus από εσάς. Τα δεδομένα που εισάγετε στο i-Nucleus δεν αποτελούν μέρος
των "προσωπικών δεδομένων" που συζητούνται εδώ, εκτός εάν προσδιορίζει ένα
άτομο - για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας, προχωρήστε
στην επόμενη ενότητα.
Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις
μας βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και
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οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων από
καιρό σε καιρό.
Πληροφορίες που παρέχετε - Τα προσωπικά σας δεδομένα περιλαμβάνουν τις
πληροφορίες που παρέχετε ή που εξουσιοδοτείτε κάποιον άλλον να παρέχει, όταν
εγγραφείτε για λογαριασμό ή εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα email μας ή όταν
απαντάτε σε ερωτηματολόγια, έρευνες, συμμετέχετε σε διαγωνισμούς ή παρέχετε
πληροφορίες στο προφίλ του λογαριασμού σας, στον ιστότοπο i-Nucleus ή κατά τη
διάρκεια μιας ερώτησης υποστήριξης σχετικά με εσάς ή / και τον οργανισμό σας.
Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που παρέχετε όταν συμπληρώνετε τυχόν
φόρμες που μας υποβάλλετε. Περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που ανεβάζετε
στον λογαριασμό σας i-Nucleus.
Παραδείγματα αυτών των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη
διεύθυνση email σας, την επαφή ή / και τα ονόματα υπαλλήλων και πελατών και
οποιαδήποτε αλληλογραφία όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Θα μπορούσε επίσης να
περιλαμβάνει τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού και τα στοιχεία της
τραπεζικής συναλλαγής (εάν προσδιορίζει ένα άτομο). Θα μπορούσε επίσης να
περιλαμβάνει λεπτομέρειες σε τιμολόγια ή αποδείξεις που ανεβάζετε (εάν
προσδιορίζουν ένα άτομο).
Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες προσωπικών
δεδομένων, όπως ορίζονται στο GDPR. Για την παροχή των υπηρεσιών, το i-Nucleus
μπορεί να απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 16 ετών και είστε υπεύθυνοι για τη λήψη
γονικής συναίνεσης για την πρόσβαση των παιδιών στο i-Nucleus.
Πληροφορίες που συλλέγουμε - Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του
ιστότοπού από εσάς, για τη βελτίωση της υπηρεσίας μας και για την κατανόηση των
τάσεων για τη βελτίωση και την προσαρμογή του περιεχομένου και των
διαφημίσεων. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι "προσωπικά
δεδομένα", όπου προσδιορίζουν ένα άτομο. Ακολουθούν οι πληροφορίες που
συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε:
• Παρακολουθούμε πρότυπα χρήσης, όπως ημερομηνίες σύνδεσης και όγκους
δεδομένων, ώστε να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες το i-Nucleus για
να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τα προϊόντα μας.
• Παρακολουθούμε επίσης τα πρότυπα χρήσης, ώστε να μπορούμε να
προσαρμόζουμε τυχόν επικοινωνίες που ενδέχεται να σας στείλουμε ή
διαφημίσεις που ενδέχεται να λάβετε. Για παράδειγμα, ενδέχεται να
προσαρμόσουμε το ενημερωτικό δελτίο σας με πληροφορίες σχετικά με τις
δυνατότητες προϊόντων που δεν έχετε δοκιμάσει ακόμη, αντί για λειτουργίες που
χρησιμοποιείτε συχνά.
• Για λόγους ασφαλείας και για την παρακολούθηση των προτύπων χρήσης,
καταγράφουμε τη διεύθυνση IP σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Αυτός
είναι ο ατομικός αριθμός αναγνώρισης του υπολογιστή σας που εκχωρείται στον
υπολογιστή σας όταν είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο.
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Μεταφορτωμένα δεδομένα
Εκτός από τα προσωπικά σας δεδομένα, θα διατηρούμε επίσης μεταφορτωμένα
δεδομένα που εισάγετε στο i-Nucleus. Παραδείγματα των μεταφορτωμένων
δεδομένων σας περιλαμβάνουν τα τιμολόγια και οι πληρωμές του οργανισμού σας
και τα στοιχεία των πελατών σας.
Κατέχετε όλα τα μεταφορτωμένα δεδομένα που εισάγετε ή ανεβάζετε στο iNucleus και έχετε τον απόλυτο έλεγχο του ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό. Λάβετε
υπόψη, ωστόσο, ότι με την μεγάλη δύναμη έρχεται και η μεγάλη ευθύνη - είναι δική
σας ευθύνα να προστατεύετε τον κωδικό πρόσβασης και την πρόσβαση στον
λογαριασμό σας. Επίσης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει τις σχετικές
συγκαταθέσεις ή άδειες που απαιτούνται για να ανεβάσετε τυχόν άλλα προσωπικά
δεδομένα στο i-Nucleus και για να χρησιμοποιηθούν όπως ορίζεται στην παρούσα
πολιτική.

3.Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;
Παροχή του i-Nucleus - Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μας
επιτρέψετε να σας εγγράψουμε και να σας παρέχουμε πρόσβαση στο i-Nucleus και
στον ιστότοπο i-Nucleus. Αυτό, θα μας επιτρέψει επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί
σας μέσω email, φαξ, ταχυδρομείου, SMS, κοινωνικών μέσων ή τηλεφώνου όπου
είναι απαραίτητο σχετικά με το i-Nucleus , να καταγράψουμε τις προσωπικές σας
προτιμήσεις και να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς (όπως με
προσυμπληρωτικά πεδία για να σας διευκολύνει να παρέχετε πληροφορίες όταν
επιστρέφετε στο i-Nucleus ή στον ιστότοπο i-Nucleus). Θα μας επιτρέψει επίσης να
παράγουμε αναφορές που ζητάτε ως μέρος των υπηρεσιών που παρέχουμε,
συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών εκθέσεων ή / και άλλων αναφορών.
Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τμήματα του i-Nucleus που περιλαμβάνουν την
παροχή των προσωπικών και / ή οικονομικών σας δεδομένων σε τρίτους, τότε τα
προσωπικά ή / και οικονομικά σας δεδομένα θα κοινοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο.
Τέτοια προσωπικά ή / και οικονομικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν, για
παράδειγμα, τιμολόγια και πληρωμές. Αυτά τα τρίτα μέρη θα χρησιμοποιήσουν αυτά
τα δεδομένα σύμφωνα με τις συγκαταθέσεις που μας έχετε δώσει ή που μπορεί να
μας δώσετε στο μέλλον.
Βελτίωση του i-Nucleus - Θα χρησιμοποιήσουμε και θα αναλύσουμε τα
μεταφορτωμένα δεδομένα σας, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε, να
υποστηρίξουμε, να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας, την
εξυπηρέτηση πελατών και τις δυνατότητες του ιστότοπου i-Nucleus και του iNucleus γενικά. Δεν θα κοινοποιήσουμε ποτέ τα δεδομένα σας σε τρίτους.
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Παροχή πληροφοριών - Παρακολουθούμε ανώνυμες, συγκεντρωτικές πληροφορίες
σχετικά με τον λογαριασμό και τα μεταφορτωμένα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να
παράγουμε πληροφορίες. Για παράδειγμα, βάσει μιας ανώνυμης, συνολικής
ανάλυσης δεδομένων, ενδέχεται να δημιουργήσουμε μια έρευνα που θα αναφέρει
τον μέσο αριθμό μαθητών σε μια αίθουσα τάξης σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο.
Ενδέχεται να μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με πελάτες, στην ιστοσελίδα μας
ή σε άλλο διαφημιστικό υλικό, να τις χρησιμοποιήσουμε εσωτερικά για να
βελτιώσουμε το προϊόν και τις επικοινωνίες μας ή να μοιραστούμε με άλλα
ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη. Για να είμαστε σαφείς - ποτέ δεν θα ταυτοποιήσουμε
εσάς ή την επιχείρησή σας σε τέτοιες επικοινωνίες ή έρευνες και δεν θα
αναφέρουμε ποτέ δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε η επιχείρησή σας να μπορεί να
αναγνωριστεί.
Επικοινωνία μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ - Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, φαξ,
ταχυδρομείου, SMS, κοινωνικών μέσων ή / και τηλεφώνου για να σας
ενημερώσουμε για τις άλλες υπηρεσίες, περιεχόμενο, προσφορές i-Nucleus και / ή
τρίτων μας ή σειρές προϊόντων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ενδέχεται επίσης
να χρησιμοποιήσουμε τα οικονομικά σας δεδομένα για να μπορέσουμε να
προσαρμόσουμε αυτές τις ειδοποιήσεις (προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτό
που σας στέλνουμε είναι σχετικό). Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας μόνο με
αυτόν τον τρόπο, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, έχουμε νόμιμους
επιχειρηματικούς λόγους για να το πράξουμε ή όπου δικαιούμαστε διαφορετικά από
το νόμο. Εάν θέλετε να σταματήσουμε να σας παρέχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις,
απλώς επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λεπτομέρειες.
Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστεί έως και μία εργάσιμη ημέρα για να τεθεί
σε ισχύ. Για να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
από το ίδιο το i-Nucleus (για παράδειγμα, μια υπενθύμιση ότι η συνδρομή σας λήγει),
θα πρέπει να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας i-Nucleus.
Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν η συγκεκριμένη συμφωνία που έχουμε
εφαρμόσει με τρίτο μέρος που σας επηρεάζει αλλάζει ή / και τελειώνει και για να
σας ενημερώσουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια.
Cookies - Μπορούμε περαιτέρω να χρησιμοποιήσουμε ή να επιτρέψουμε σε
επιλεγμένα τρίτα μέρη να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για να μας
επιτρέψουν να παρακολουθούμε και να αναλύσουμε την κίνηση του ιστότοπου iNucleus και τις τάσεις των επισκεπτών, να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής
σας και να εξατομικεύσουμε και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τη διαφήμιση
που προβάλλουμε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Ενότητα 11:
Χρήση των Cookies παρακάτω.
Νομικές απαιτήσεις - Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
για να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται.
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Θα ελέγξουμε περιοδικά ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύουμε για εσάς
είναι ακριβή. Εάν θέλετε να ενημερώσετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε
για εσάς, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας i-Nucleus ή επικοινωνήστε μαζί μας στο
email@i-nucleus.com με το αίτημά σας.

4. Γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους
λόγους. Χρειαζόμαστε ορισμένα δεδομένα για να συνάψουμε και να εκτελέσουμε
τη σύμβασή μας μαζί σας και να σας προσφέρουμε πρόσβαση στο i-Nucleus - για
παράδειγμα τα στοιχεία επικοινωνίας σας και άλλες πληροφορίες που ζητήθηκαν
κατά τη διαδικασία ρύθμισης του i-Nucleus. Εάν δεν παρέχετε τέτοια δεδομένα, δεν
θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε την υπηρεσία μας σε εσάς.
Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε επειδή έχουμε νόμιμα επιχειρηματικά
συμφέροντα, για παράδειγμα, σε:
• Διασφάλιση ότι μπορούμε να σας επιβιβαστεί ως πελάτης και να διαχειριστείτε
τον λογαριασμό σας.
• Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα προϊόντα,
τις υπηρεσίες και τους ιστότοπούς μας.
• Κατανόηση και απάντηση στα σχόλια των πελατών.
• Έρευνα και ανάλυση των υπηρεσιών που θέλουν οι πελάτες μας.
• Βελτίωση του προϊόντος μας και καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο
το χρησιμοποιούν οι πελάτες μας.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας
δεδομένα επειδή απαιτείται για συμμόρφωση με νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

5. Με ποιους κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας;
Για να το καταστήσουμε σαφές για άλλη μια φορά, δεν κοινοποιούμε τις
πληροφορίες σας σε τρίτους.

6. Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα απαιτείται για τους
σκοπούς επεξεργασίας που ορίζονται σε αυτήν την πολιτική. Όταν ακυρώνετε το
λογαριασμό σας με το i-Nucleus, μπορείτε είτε να διαγράψετε τα δεδομένα σας
αμέσως, είτε θα διαγράψουμε αυτόματα τα δεδομένα σας εντός 180 ημερών.
Εάν έχετε εγγραφεί σε επικοινωνίες μάρκετινγκ, η ακύρωση του λογαριασμού σας
i-Nucleus δεν θα ακυρώσει τις προτιμήσεις μάρκετινγκ. Εάν θέλετε να διαγραφείτε,
στείλτε email στο email@i-nucleus.com.
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Για να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των συστημάτων και των δεδομένων σας,
χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για να λαμβάνουμε συνεχώς ασφαλή,
κρυπτογραφημένα αντίγραφα ασφαλείας.
Τα δεδομένα παραμένουν αρχειοθετημένα σε αυτά τα αντίγραφα ασφαλείας και
διατηρούνται σύμφωνα με την καθορισμένη διετή πολιτική διατήρησης δεδομένων,
μετά την οποία καταργούνται.

7. Μπορείτε να εξαγάγετε τα δεδομένα σας ανά πάσα
στιγμή
Μπορείτε να εξαγάγετε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας όποτε θέλετε - αυτό θα
περιλαμβάνει τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δεδομένα των πελατών, των
επαφών και των προμηθευτών σας και τις οικονομικές σας συναλλαγές. Σας
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εξαγωγής για να διατηρήσετε ένα
αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας. Ενώ δημιουργούμε συχνά αντίγραφα
ασφαλείας των δεδομένων σας (ανατρέξτε στην Eνότητα 12: Ασφάλεια και
αποθήκευση δεδομένων), δεν μπορούμε να επαναφέρουμε αντίγραφα ασφαλείας
σε ατομική βάση. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε ένα αντίγραφο των
προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε (βλ. Ενότητα 10: Ποια είναι τα
δικαιώματά σας; παρακάτω).

8. Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα σας ανά πάσα
στιγμή
Έχετε την επιλογή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα σας ανά πάσα στιγμή,
χρησιμοποιώντας την επιλογή "Διαγραφή όλων των δεδομένων" στην περιοχή
ρυθμίσεων του i-Nucleus. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή προτού
ακυρώσετε έναν λογαριασμό i-Nucleus ή για να επαναφέρετε το i-Nucleus μετά τη
φόρτωση των δεδομένων δοκιμής κατά τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμαστικής
περιόδου. Αφού διαγράψετε τα δεδομένα σας, ενδέχεται να μην διαγράψουμε
αμέσως τα υπόλοιπα αντίγραφα από τους ενεργούς διακομιστές μας και ενδέχεται
να μην καταργήσουμε πληροφορίες από τα εφεδρικά συστήματά μας. Γενικά, θα
διατηρήσουμε τα μεταφορτωμένα δεδομένα και τα προσωπικά σας δεδομένα για
εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο χρονικό διάστημα το απαιτεί ο νόμος.
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να εξάγετε τα δεδομένα σας πριν από την ακύρωση,
καθώς πολλές χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) απαιτούν να διατηρείτε
τα επαγγελματικά σας αρχεία πίσω από πολλά χρόνια, ακόμη και αν έχετε
ολοκληρώσει τις συναλλαγές.
Εάν λήξει η δωρεάν δοκιμή σας, ο λογαριασμός σας δεν ακυρώνεται αυτόματα στο
σύστημά μας. Θα διατηρήσουμε ιστορικά στοιχεία σχετικά με τις πληρωμές σας στο
i-Nucleus για λογιστικούς σκοπούς, επειδή πρέπει να το πράξουμε από το νόμο.
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9. Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία της πιστωτικής σας
κάρτας
Μόλις τελειώσει η δωρεάν δοκιμή, πρέπει να δώσετε στοιχεία πληρωμής για να
ξεκινήσετε τη συνδρομή σας και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το i-Nucleus.
Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να διαβιβαστούν απευθείας στους παρόχους
υπηρεσιών πληρωμών μέσω κρυπτογραφημένου συνδέσμου και δεν αποθηκεύονται
ποτέ στο σύστημά μας. Διαχειριζόμαστε τη συνεχή χρέωση μεταβιβάζοντας το
αίτημα στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας.

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
1.

2.

3.

4.

5.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα: Μπορείτε να μας ζητήσετε να
επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και
μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων
επικοινωνώντας με την ομάδα υποστήριξής μας στη διεύθυνση email@inucleus.com
Δικαίωμα αλλαγής ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Όταν μας έχετε
δώσει τη συγκατάθεση να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
για οποιονδήποτε από τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτήν την
πολιτική, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί
μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα 14 αυτής
της πολιτικής. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας
ή δεν θέλετε πλέον να επικοινωνήσετε μαζί μας για σκοπούς μάρκετινγκ,
στείλτε μας email στο email@i-nucleus.com.
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε παλιές ή
ανακριβείς πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς. Για να το κάνετε αυτό,
συνδεθείτε στον λογαριασμό σας i-Nucleus και ενημερώστε τα στοιχεία σας ή
στείλτε μας email στο email@i-nucleus.com.
Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε
να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν θέλετε να διαγράψουμε τα
προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς, στείλτε μας email στο email@inucleus.com, αναφέροντας γιατί θέλετε να το κάνουμε.
Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε
να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε
για εσάς σε μια δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη από
μηχανή φόρμα ή να μας ζητήσετε να στείλουμε τέτοια προσωπικά δεδομένα
σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία Εξαγωγή όλων των δεδομένων ανά πάσα στιγμή για να
εξαγάγετε τα δεδομένα σας.
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6.

7.

8.

9.

Δικαίωμα ένστασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αντιταχθείτε
στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Παρακαλούμε
στείλτε μας email στο email@i-nucleus.com.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να
περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε
για εσάς σε ορισμένες περιπτώσεις. Παρακαλούμε στείλτε μας email στη
διεύθυνση: email@i-nucleus.com.
Υποβολή καταγγελίας: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τις
δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων σε μια εποπτική αρχή. Στην
Ελλάδα αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό τους στη
διεύθυνση https://www.dpa.gr.
Επικοινωνία: Για να κάνετε κάποια ερώτηση ή / και να ασκήσετε οποιοδήποτε
από τα δικαιώματά σας σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, επικοινωνήστε με
την ομάδα υποστήριξής μας στη διεύθυνση email@i-nucleus.com.

11. Χρήση των cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή σας, τα οποία
παρακολουθούν και αποθηκεύουν πληροφορίες, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις και
τη χρήση των υπηρεσιών μας. Ο πρωταρχικός σκοπός για τη χρήση των cookies μας
είναι να μας επιτρέψει να παρέχουμε μια ομαλή, αποτελεσματική και
εξατομικευμένη εμπειρία για τους χρήστες μας τόσο εντός όσο και εκτός του
ιστότοπού μας, θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, αποθηκεύοντας κωδικούς
πρόσβασης εάν το ζητήσετε και σας προσφέρουμε πιο σχετικές διαφημίσεις.
Εάν θέλετε να διαχειριστείτε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies για τον ιστότοπο iNucleus ή για οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο, μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας τις
ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Προτείνουμε να συμβουλευτείτε την
ενότητα Βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας ή να ρίξετε μια ματιά στον
ιστότοπο Σχετικά με τα Cookies, ο οποίος παρέχει οδηγίες για όλα τα σύγχρονα
προγράμματα περιήγησης.

12. Ασφάλεια και αποθήκευση δεδομένων
Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και το απόρρητο. Θα προσπαθήσουμε να
λάβουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά και οικονομικά
σας δεδομένα ασφαλή μετά τη μεταφορά τους στα συστήματά μας. Υιοθετούμε
κατάλληλες, βιομηχανικές τυπικές πρακτικές συλλογής, αποθήκευσης και
επεξεργασίας δεδομένων και μέτρα ασφαλείας για την προστασία από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή. Για
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που
έχουμε εφαρμόσει, ανατρέξτε στην Πολιτική Ασφαλείας μας.
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Όπου χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για να βοηθήσουμε στην παροχή των υπηρεσιών
μας, θα διασφαλίζουμε πάντα ότι οι πολιτικές ασφάλειας και οι ρυθμίσεις
εμπιστευτικότητας αυτών των τρίτων μερών πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις που εμείς
οι ίδιοι επιβάλλουμε και περιμένουμε, τουλάχιστον.
Όπου σας έχουμε δώσει (ή όπου έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που σας
επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του ιστότοπου i-Nucleus ή του
ίδιου του i-Nucleus, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου αυτού του
κωδικού πρόσβασης. Σας ζητάμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας
σε κανέναν.
Λάβετε υπόψη ότι το Διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές μέσο και παρόλο που θα
κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την προστασία των δεδομένων σας, δεν
μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια τυχόν δεδομένων που μεταδίδονται στον
ιστότοπο i-Nucleus ή μέσω του ίδιου του i-Nucleus. Οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται
με δική σας ευθύνη.

13. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου
Ενδέχεται να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου
από καιρό σε καιρό για να αντικατοπτρίζουμε τις αλλαγές στις επιχειρήσεις και τις
πρακτικές μας, και επομένως θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα περιοδικά.
Όταν αλλάζουμε την πολιτική με ουσιαστικό τρόπο, θα σας ενημερώσουμε και θα
ενημερώσουμε την επικεφαλίδα "τελευταία ενημέρωση" στο επάνω μέρος αυτής
της σελίδας.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου τροποποιήθηκε τελευταία φορά την 1η Ιουνίου 2020.

14. Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ή τη
χρήση των προσωπικών ή οικονομικών σας δεδομένων από το i-Nucleus,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email στο email@i-nucleus.com ή γράφοντας σε
εμάς στη διεύθυνση 183-189 The Vale, Acton, London, W3 7RW, Ηνωμένο Βασίλειο.

