Πολιτική Απορρήτου

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
και γιατί
Φόρμα Εγγραφής
Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, δημιουργείτε έναν λογαριασμό στην βάση
δεδομένων μας, στον οποίο αποθηκεύονται τα στοιχεία που εισαγάγατε [Ψευδώνυμο,
Email, Κωδικός Πρόσβασης]. Τονίζεται ότι ο Κωδικός Πρόσβασής σας, αποθηκεύεται
σε κατακερματισμένη μορφή, μέθοδος ασφαλέστερη ακόμη και από την ισχυρότερη
κρυπτογράφηση, σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα στάνταρ του διαδικτύου, που σημαίνει
ότι ουδείς – ούτε καν εμείς – είναι σε θέση να τον διαβάσει.

Εφαρμογές Πλατφόρμας
Η πλατφόρμα μας αποτελείται από πολλές αυτοτελείς εφαρμογές, οι οποίες ενίοτε
λειτουργούν και ως καταχωρητές στοιχείων τα οποία εσείς εισάγετε. Τα δεδομένα
που αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων μας, προκειμένου να λειτουργήσουν
αυτές οι εφαρμογές, είναι:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Μάρκα Αυτοκινήτου
Μοντέλο Αυτοκινήτου
Κυβικά Αυτοκινήτου
Ιπποδύναμη Αυτοκινήτου
Διανυθέντα Χιλιόμετρα Αυτοκινήτου
Ημερομηνία Αγοράς Αυτοκινήτου
Καταχωρήσεις Ιστορικού Service
Καταχωρήσεις Υπενθυμίσεων
Φωτογραφίες

Φόρμα Επικοινωνίας (Feedback)
Κατά την αποστολή ενός μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας
μας, αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων μας τα στοιχεία που εισαγάγατε κατά τη
σύνταξη [Ψευδώνυμο, Email, Μήνυμα].

Cookies
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε για τα
Cookies, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες
Συγκεκριμένοι τομείς της πλατφόρμας είναι πιθανό να περιέχουν ενσωματωμένο
περιεχόμενο από τρίτες ιστοσελίδες (πχ. Εικόνες, Βίντεο κτλ.). Το εν λόγω
περιεχόμενο συμπεριφέρεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που θα συμπεριφερόταν εάν
ο χρήστης είχε επισκεφτεί απευθείας την πηγή του.
Αυτές οι ιστοσελίδες μπορεί από πλευράς τους να συλλέγουν προσωπικά σας
δεδομένα, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν περιεχόμενο από άλλες
ιστοσελίδες, να καταγράφουν την αλληλεπίδρασή σας με το συγκεκριμένο
περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης μέσω λογαριασμού, εάν
πρόκειται για κοινωνικό δίκτυο ή άλλες ιστοσελίδες με σύστημα λογαριασμών.

Στατιστικά
Για την καταγραφή των αναλυτικών στατιστικών στοιχείων της πλατφόρμας,
χρησιμοποιούμε την πιο αξιόπιστη εφαρμογή στην κατηγορία της, το Google
Analytics.

Πόσο καιρό κρατάμε αποθηκευμένα τα
δεδομένα σας
Το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων που εισάγετε στην ιστοσελίδα μας,
είναι απροσδιόριστο. Αυτό σημαίνει ότι δεν προβαίνουμε σε χειροκίνητη διαγραφή
δεδομένων, παρά μόνο εάν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερα σημαντικός λόγος.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με
τα δεδομένα σας
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@automod.gr ,
προκειμένου να διαγράψουμε από τις βάσεις δεδομένων μας όσα προσωπικά σας
στοιχεία και πληροφορίες έχετε προηγουμένως εισάγει. Το automod.gr διατηρεί το
δικαίωμα να αρνηθεί τη διαγραφή δεδομένων, εάν συντρέχει σοβαρός νομικός ή
άλλος λόγος.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας
Το automod.gr χρησιμοποιεί επαγγελματικά λογισμικά προστασίας από διάφορες
κακόβουλες διαδικτυακές επιθέσεις, ώστε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο
προστατευμένο απέναντι σε υποκλοπές προσωπικών δεδομένων.
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