
Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία συλλέγονται δια του 

παρόντος διαδικτυακού τόπου (http://almazois.gr/) είναι το Σωματείο με την επωνυμία 

«Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»» που εδρεύει στην 

Αθήνα, οδός Γ Σεπτεμβρίου 59 με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.:  (εφεξής  «το Σωματείο») και Εκτελών την 

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατ’ εντολήν του Σωματείου στο πλαίσιο του 

προγράμματος Χάρισε Δύναμη (εφεξής το «Πρόγραμμα») είναι η εταιρία με την επωνυμία 

«ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Ι.Κ.Ε», που εδρεύει στη Βέροια, οδός Ν.Π.Ο ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ -

ΒΕΡΟΙΑ, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 21304526000 (εφεξής η «Life»). Συλλέγονται οι παρακάτω 

πληροφορίες: 

1) Ονοματεπώνυμο 

2) Τηλέφωνο επικοινωνίας 

3) Διεύθυνση 

4) Προεραιτικά: Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

 

Τα δεδομένα σας συλλέγονται αποκλειστικά για τη δωρεά μαλλιών,  στο πλαίσιο του 

Προγράμματος. Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 

Με τη ρητή συναίνεσή σας, η οποία δίδεται κάνοντας κλικ σε κουμπί που αναφέρει ότι έχετε 

διαβάσει τους όρους συμμετοχής, η Life θα χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο, το 

τηλέφωνο επικοινωνίας και την διεύθυνση που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο 

Πρόγραμμα, με σκοπό να παραλάβει την κοτσίδα σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα 

τηρηθούν για το χρονικό διάστημα μέχρι την αποστολή των μαλλιών σας από τη Life στο 

Σωματείο, το αργότερο εντός 45 ημέρες από την ημέρα αποστολής των μαλλιών από εσάς 

προς τη Life. Η τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων για το ως άνω χρονικό διάστημα,  

γίνεται για λόγους διασταύρωσης ότι τα μαλλιά που στείλατε πράγματι έφτασαν στον 

προορισμό τους, δηλαδή σε εμάς.  

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος 

δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, 

οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών στοιχείων του 

επισκέπτη διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και τις διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας.  

 

 


