Информация за защита на личните данни:
Декларация за защита на личните данни и употреба на Cookies
https://www.theworldofouzo.gr
Благодарим
ви,
че
посетихте
интернет
страницата
www.theworldofouzo.gr (от сега нататък "Уебсайт") и искаме да ви
уверим, че защитата на личните ви данни представлява наша основна
грижа.
Тази информация се отнася до личните данни, които се подават за
обработка чрез www.theworldofouzo.gr, която представлява официалния
уебсайт на „Светът на Узото: Музей на Узото“ на Узо Пломари Исидорос
Арванитис.
Полезни термини
За ваша информация използваме термините, посочени по-долу, които
имат значението, изложено тук:
а)
„Лични данни“: е информацията, отнасяща се до едно физическо
лице. Данните се считат за лични, ако физическото лице, за което се
отнасят, може да бъде идентифицирано пряко или косвено [т.е. чрез
позоваване на име, домашен адрес и други данни за контакт (телефони,
имейли), адрес на интернет протокола на устройството, използвано за
„влизането“ в Интернет (IP адрес), възраст, пол, интереси и др.]
Физическото лице, за което се отнасят личните данни, се нарича „субект
на данни“.
б)
„Обработване“ означава всяко действие, извършено с или без
използването на автоматизирани средства върху личните данни, като
например събиране, регистрация, организация, структуриране,
съхранение, корекция или промяна, извличане, търсене на информация,
използване, предаване, разпространение или друга форма на
предоставяне, асоцииране или комбинация, ограничаване, заличаване
или унищожаване.
в)
"Законодателство": Гръцкото и европейско законодателство
относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични
данни, включително и Регламента на Европейския съюз 2016/679 (GDPR).
г)
"Регистри": Електронни файлове на движението на Страницата,
които се вписват в нашия сървър (server).
д)
"Бисквитки": малки текстови файлове с данни, които са
инсталирани на електронното ви устройство (компютър, мобилен
телефон, таблет), когато посещавате Уебсайта и предоставяте конкретна
информация за разглеждането му (Вижте подробно: Информация за
бисквитките).

Администратор

Администратор на обработването на лични данни, съгласно член 4 ал. 7
от Европейския общ регламент относно защита на личните данни (GDPR)
е Plomari Ouzo Distillery Isidoros Arvanitis S.A. (от сега нататък
„Дружеството“).
За да се свържете с нас чрез e-mail на isarvanitis@ouzoplomari.gr,
съхраняваме предоставяните от вас лични данни (Име и фамилия, адрес,
телефон, Email, Дата, заявление, източник), за да отговорим на вашите
въпроси. В този контекст, след като съхранението вече не е необходимо,
изтриваме тези данни или ограничаваме тяхната обработка, в случай, че
не съществува задължение за съхранение, произтичащо от закона и
процедурите на Дружеството.
Кои данни обработваме и с каква цел
А) Данни, които се вписват автоматично в сървъра ни
(1) Регистри (data logs)
При влизане в Уебсайта ни, събираме тези лични данни (data logs),
предавани на нашия сървър от вашия браузър и по-специално:
- Адрес на интернет протокола (IP- Address).
- Дата и час на заявлението.
- Разлика във часовата зона с времето по Гринуич (Greenwich Mean
Time - GMT).
- Съдържание на заявлението (конкретна страница).
- Режим на достъп/HTTP-Код (Statuscode).
- Всяко прехвърляно количество данни.
- Страницата, от която идва заявлението.
- Браузър (browser).
- Оперативна система и работен плот.
- Език и издание на софтуера на браузъра.
(2) Бисквитки
В допълнение към гореспоменатите данни, когато използвате
Уебсайта, бисквитките се съхраняват на вашия компютър, тоест малки
текстови файлове, съхранявани на устройството, което използвате и
изпращащи идентификаторите на вашето устройство до нашия
сървър, тоест създава се уникален идентификационен номер.
Трябва да се отбележи, че с изключение на така наречените „сесийни
бисквитки“ („session cookies“), които са изключително необходими за да
имате пълен достъп и да използвате нашия уебсайт и винаги са
активирани, всички останали бисквитки (cookies) се регистрират само на

нашия сървър, след като сте дали съгласието си и сте ги активирали при
влизането в уебсайта.
Тези данни (data logs & cookies) се използват със следната цел:
а)
Улесняване на влизането и разглеждането на Уебсайта.
б)
Управление, анализ, надграждане на Сайта, както и извличане и
анализ на статистически данни, които се отнасят до броя на нашите
посетители, колко пъти ни посещават, до техния географски произход,
до езика, на който предпочитат да виждат страницата, кои страници
посещават най-често с цел оценка на поведението на потребителите
(напр. за целите на поведенческа реклама чрез трети страни).
c) Отстраняване на технически проблеми и защита на сайта от
потенциално злонамерено или незаконно използване (например чрез
адресния файл на интернет протокола).

Информация за бисквитките
Бисквитките, които се използват от Уебсайта ни, се описват подробно на
следната таблица и се разграничават на:
а)
„Сесийни бисквитки”: те са напълно необходими за да имате
безпроблемен достъп и ползвате Уебсайта ни, и не могат да бъдат
деактивирани. Сесийните бисквитки представляват малки текстови
документи съдържащи данни (text files), които се съхраняват на
устройството, което използвате и изпращат до сървъра ни данни за
припознаване на устройството ви, тоест създава се един уникален
идентификационен номер.
Само нашият Уебсайт може да прочете „сесийните бисквитки“. Тяхна цел
е да направят сърфирането ви в Интернет по-приятно и като цяло порезултатно.
Сесийните бисквитки се заличават когато излезете или затворите
браузъра.
По-специално, сесийните бисквитки съдържат следната информация:
•

Уникален – случаен – идентификационен номер на посетителя на
Уебсайта.

б)
"Опционални бисквитки", които можем да използваме само ако
ни дадете съгласието си, тоест само ако ги активирате, чрез съответните
връзки, които ви предоставяме при влизането ви в Уебсайта. Във всеки
случай, можете по всяко време да деактивирате Опционалните бисквитки
по същия начин.
Освен това, „Опционалните ни бисквитки“ се разграничават на:
i „Бисквитки за анализ“ които ни позволяват да видим предпочитанията
ви, да извадим статистически данни от всичките ни посетители и по този
начин да подобрим Уебсайта си. По-конкретно, нашата Страница
използва Google Analytics, една интернет услуга за анализ на Google Inc.
(«Google»). Услугата Google Analytics използва “бисквитки”, които се

съхраняват на електронното ви устройство и става възможен анализът на
използването ви на нашия сайт. Конкретните данни не се оповестяват на
трети лица с цел промоционални действия, проучване на пазара или за
търговски цели като цяло.
ii. "Рекламни бисквитки" които дават информация за продукти на
дружеството, които ви интересуват повече, така, че рекламите ни да са
насочени към вашите предпочитания.

Таблица с бисквитките, които използваме
Наименование
sre_session

Категория
Задължителна

Различни
наименования

Опционални

Различни
наименования

Опционални

Различни
наименования

Опционални

описание/цел/срок
Уникална сесийна
бисквитка.
Бисквитки, които
се събират от
доставчиците на
услуги (Google
Analytics) за
статистически
анализ.
Бисквитки, които
се събират от
доставчиците на
услуги (You tube)
Бисквитки, които
се събират от
доставчиците на
услуги (Trip
Advisor)

Активиране/Деактивиране
Винаги е активирана и нямате възможност да я
деактивирате.
за повече информация посетете следния адрес
https://policies.google.com/privacy
.

за повече информация посетете следния адрес
https://support.google.com/youtube/answer/7671399.

Юридическа основа на обработването на личните ви данни
Обработването на вашите лични данни от Уебсайта ни се основава на
долупосочените юридически основи, предвидени от Законодателството:
1.
Основа за регистриране на адрес на Интернет протокол и
обработването на данни от Регистрите и Задължителните бисквитки е
законният ни интерес да защитим сигурността и целостта на Уебсайта.
2.
Обработването на личните данни от Опционалните бисквитки се
основава на съгласието ви, тоест на активирането на всяка бисквитка при
влизането ви в Уебсайта, която можете по всяко време да отмените по
същия начин, деактивирайки бисквитките, които не желаете.
Връзки към уебсайтове на трети страни
Уебсайтът може да се отнася до сайтове на трети страни, които може да

обработват данните на своите посетители/потребители, да имат
бисквитки, които не използваме и т.н.
Дружеството не носи отговорност за потенциалното обработване на
вашите данни чрез тези уебсайтове и за всякакви свързани въпроси,
можете да прегледате съответните Актуализации/ Политики за
поверителност.
Правата ви и как можете да ги упражните
Можете по всяко време да се обърнете към нашето дружество за да
упражните следните права, както са определени от Законодателството:
а)
Да бъдете информирани за това, кои ваши лични данни
обработваме чрез Уебсайта и по какъв начин («право на информация и
достъп"),
б)
Да поискате поправянето и/ или попълването на неточни или
липсващи ваши лични данни, напр. в случай, че промените имейла си
(«право на поправка"),
в)
Да поискате заличаването и/ или ограничаването на
обработването на личните ви данни, ако вече не е необходима или ако
считате, че се извършва по незаконен начин, както и в случай, че
заличаването е задължително от закона («право на забава»).
г)
Да поискате ограничаването на обработването, докато вашата
молба за корекция или изтриване на вашите данни не е изпълнена, както
и в случай, че трябва да изтрием вашите данни, но вие искате да ги
запазите, за да упражните ваше собствено право, напр. за да предявите
правни претенции или да се защитите ("право на ограничаване на
обработването"),
д)
Да получите личните си данни на четим електронен формуляр и
да ги препращаме на трети лица, които вие ще ни посочите ("право на
преносимост на данни"),
е)
Да се противопоставите на обработването на вашите лични данни,
напр. когато вече не искате да използвате своя имейл адрес и да ви
информираме за нашето дружество ("право на възражение").
Както изложихме по-горе, можете също така да отмените по всяко време
съгласието си за употребата на Опционалните бисквитки, деактивирайки
това, което не желаете.
Ако смятате, че Вашите лични данни са засегнати по някакъв начин от
Уебсайта, имате право да подадете жалба до Органа за защита на личните
данни [1-3 Kifissias street, 11523, Athens, (+30) 210-6475600, contact@dpa.gr].
Комуникация
За да упражните горепосочените права, както и за всяка комуникация във
връзка с Уебсайта, можете да се обърнете към Дружеството ни: 6 Andrea

Metaxa street, 14564, Kato Kifissia, Athens, isarvanitis@ouzoplomari.gr, на
тема «GDPR».
Изменения
Преди всяко потенциално изменение в обработването на личните данни
чрез Уебсайта и/ или в случай на съответно изменение на
Законодателството, ще изменим съответно и настоящия документ и ще го
качим, така, че да бъдете информирани за това и да можете да упражните
резултатно правата си.

