Καλώς ήλθατε στην εφαρμογή trendit.
Το trendit είναι μια εφαρμογή που ανήκει και λειτουργεί από την IMPERIUS Δημήτριος
Κανέλλης (εφεξής η «Εταιρεία»).
Το trendit είναι μια εφαρμογή που δείχνει τις τάσεις της επικαιρότητας όπως αυτές
διαμορφώνονται από τις πλατφόρμες του διαδικτύου όπως π.χ. Google, Twitter, Youtube
κλπ.
Οι χρήστες της παρούσας εφαρμογής έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της
εφαρμογής και την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου,
χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό κλπ.).
Εφόσον οι χρήστες κατεβάσουν την εφαρμογή συμφωνούν να:
1] παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που
τους ζητούνται κατά την πρόσβαση στην εφαρμογή
2] ενημερώνουν επιμελώς τα στοιχεία τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα,
ενημερωμένα και πλήρη.
Από τη στιγμή που ο χρήστης κατεβάσει την συγκεκριμένη εφαρμογή, θεωρείται ότι συναινεί
και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.
Εάν ο Χρήστης δε συμφωνεί με οποιοδήποτε όρο, οφείλει να μην κάνει χρήση τόσο της
εφαρμογής όσο και των υπηρεσιών αυτής.
Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται
γενικότερα με τον λογαριασμό τους. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως την
Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και
οποιαδήποτε γενόμενη και/ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας.
Αυτή η πολιτική καθορίζει τη βάση στην οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία, θα
συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και θα αποκαλύπτονται τυχόν προσωπικά δεδομένα από
εσάς όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές, τα προϊόντα και το
περιεχόμενό μας (συλλογικά, οι "Υπηρεσίες")..
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των
υπηρεσιών της εφαρμογής ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες της.
Η εφαρμογή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και/ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα
μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες
της.
Περιορισμός ευθύνης της εταιρείας – Δήλωση αποποίησης
Το περιεχόμενο της εφαρμογής δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την
αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του
περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η εφαρμογή αναλαμβάνει
τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου τους, χωρίς όμως σε καμία
περίπτωση, να εγγυάται την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχόμενων λαθών,
πολλώ δε μάλλον, λόγω του τεράστιου όγκου του καθώς και της συμμετοχής και τρίτων
φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Η εφαρμογή δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το
περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και
πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει.
Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι
χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (websites) και
σελίδες, που φέρουν αποκλειστικά τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Η Εταιρεία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης
αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων,
υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της εφαρμογής στις οποίες προβαίνει με δική του
πρωτοβουλία
και
με
τη
γνώση
των
παρόντων
όρων.
Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα
θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα
δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η Εταιρεία δεν εγγυάται
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ότι η εφαρμογή ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές
(“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών παρέχονται
χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή
εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.
Κυριότητα Προϊόντων – Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της εφαρμογής συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων,
εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων κ.λ.π., αποτελούν
ιδιοκτησία της τελευταίας στα οποία έχει πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, πλην όσων
αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις
εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στην
εφαρμογή δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση
άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ο χρήστης της εφαρμογής έχει δικαίωμα να κάνει, μόνο
προσωπική ή για εσωτερικές του ανάγκες, χρήση των Yπηρεσιών της εφαρμογής, που πρέπει
να περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας της, χωρίς
να τα διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ολικά ή μερικά.
Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή,
αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του
περιεχομένου της εφαρμογής όσο και των Υπηρεσιών αυτής ή μέρους αυτών, με
οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο
ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.
Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα είτε απευθείας από εσάς (π.χ. όταν
μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες) είτε έμμεσα (π.χ. μέσω της τεχνολογίας της
εφαρμογής μας).
Πληροφορίες που μας δίνετε ως χρήστης. Από τη στιγμή που κατεβάζετε την εφαρμογή,
πρέπει να μας δώσετε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου του
μοναδικού ονόματος λογαριασμού, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν
παρέχεται, του αριθμού τηλεφώνου και της φωτογραφίας σας (εάν παρέχονται), το μοντέλο
του κινητού τηλεφώνου και την έκδοση του συστήματος κινητού τηλεφώνου.
Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας συλλέγουμε αυτόματα τα μοναδικά αναγνωριστικά
συσκευών, Cookies, εγγραφές περιήγησης, εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, ρύθμιση ζώνης
ώρας και τοπικής ρύθμισης, μοντέλο κινητού ή συσκευής, λειτουργικό σύστημα και
πλατφόρμα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του την πλατφόρμα.
Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή σε μια κινητή συσκευή, επεξεργαζόμαστε
πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
τοποθεσίας βάσει της διεύθυνσης IP ή των ρυθμίσεων τοποθεσίας της κινητής συσκευής και,
εάν ενεργοποιηθεί στην κινητή συσκευή σας, με χρήση ενός Παγκόσμιου Συστήματος
Εντοπισμού (GPS) . Εάν δεν επιθυμείτε να μοιραστείτε τη θέση σας GPS μαζί μας, μπορείτε
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία GPS στην κινητή συσκευή σας.
Πληροφορίες από τρίτους. Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες εάν χρησιμοποιείτε
οποιονδήποτε από τους άλλους ιστότοπους που προσφέρουμε ή άλλες Υπηρεσίες που
παρέχουμε.
Όταν κατεβάσετε την εφαρμογή, λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα από τον λογαριασμό
που διαθέτετε στο applestore και/ή στο playstore, τα οποία είναι απαραίτητα για να σας
παρέχουμε τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 6§1περ.β του ΓΚΠΔ.
Μπορούμε περαιτέρω να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το
άρθρο. 6§1περ.β του ΓΚΠΔ. για:
να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στις Υπηρεσίες μας.
να σας παρέχουμε υποστήριξη χρηστών.
επιβάλουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας
Πώς κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
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Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε επιλεγμένα τρίτα μέρη εντός
ή εκτός της χώρας σας, όπως: σε σχέση με διαφημίσεις στην οθόνη, διαφημιστές και
διαφημιστικά δίκτυα που απαιτούν από τα δεδομένα να επιλέγουν και να προβάλλουν
διαφημίσεις σε εσάς και σε άλλους.
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου,
δημόσιες ή φορολογικές αρχές ή άλλους οργανισμούς, εάν απαιτείται από το νόμο, ή εάν
πιστεύουμε καλή τη πίστη ότι αυτή η χρήση είναι εύλογα απαραίτητη για συμμορφωθείτε με
μια νομική υποχρέωση, διαδικασία ή αίτημα (συμπεριλαμβανομένου του φόρου και των
σχετικών απαιτήσεων αναφοράς).
Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σας αντιμετωπίζονται με
ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δυστυχώς, η μετάδοση
πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που θα κάνουμε
το καλύτερο δυνατό για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να
εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας που διαβιβάζονται μέσω της εφαρμογής.
Οποιαδήποτε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Έχουμε τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για τον κίνδυνο
διαφορετικής πιθανότητας και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες εσάς και
άλλων χρηστών. Διατηρούμε αυτά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και ενδέχεται να τα
τροποποιούμε κατά καιρούς για να βελτιώσουμε τη συνολική ασφάλεια των συστημάτων
μας.
Διατήρηση δεδομένων
Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται να διατηρήσουμε
αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Αφού τερματίσετε τη χρήση της εφαρμογής και των υπηρεσιών αυτής, ενδέχεται να
αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή. Παρά τα
προαναφερθέντα, ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία ως
εύλογα απαραίτητα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να μας
επιτρέψει να επιλύσουμε και να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις συμφωνίες
μας.
Ποια είναι η νομική βάση που επιτρέπει στο trendit, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας;
Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας
με τους τρόπους που περιγράφονται κατωτέρω:
• όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των Όρων χρήσης της εφαρμογής
• σύμφωνα με τη συναίνεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή
• όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
• για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας, ή των συμφερόντων τρίτων
• όπως απαιτείται από το δημόσιο συμφέρον, και
• όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων
των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων, ασφαλών και
κερδοφόρων υπηρεσιών στους χρήστες και τους συνεργάτες μας, εκτός αν τα δικά σας
συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την
προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.
Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;
Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το
trendit, απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:
•

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι
λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
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•

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα
προσωπικά σας δεδομένα
•

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα
επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα
έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει
σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο,
δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν
υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.
•

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας
επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με
τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας..
•

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Το trendit σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε
δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που
βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.
Παράπονα
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας
των Προσωπικών σας Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας σε πρώτη φάση στη διεύθυνση
και θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό. Αυτό
δεν θίγει το δικαίωμά σας να υποβάλλετε αξίωση με την αρχή προστασίας δεδομένων σας ή
να ακολουθήσετε τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που παρέχεται στους Όρους Παροχής
Υπηρεσιών.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της
εφαρμογής trendit υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές
διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας (GDPR - General Data Protection Regulation Ο Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων) καθώς και της ελληνικής
νομοθεσίας (Ν.4624/2019 ) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της
ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος
- αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα
αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει
αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής
των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και
μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με
τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει
να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του trendit.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τo trendit η προστασία των προσωπικών
δεδομένων των χρηστών μας έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα
κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και
να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται
πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από τo
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trendit, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του
trendit.
Αλλαγές
Θα καταβάλουμε εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να κοινοποιήσουμε γενικά σε όλους
τους χρήστες τυχόν σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική, όπως μέσω ειδοποίησης στην
Πλατφόρμα μας, ωστόσο, θα πρέπει να εξετάζετε τακτικά αυτήν την Πολιτική για να ελέγχετε
τέτοιες αλλαγές. Θα ενημερώσουμε επίσης την ημερομηνία "Τελευταία ενημέρωση" στην
κορυφή αυτής της Πολιτικής, η οποία αντικατοπτρίζει την ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτής
της Πολιτικής. Η συνεχής πρόσβασή σας ή χρήση των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία της
ενημερωμένης Πολιτικής αποτελεί την αποδοχή σας της ενημερωμένης Πολιτικής. Εάν δεν
συμφωνείτε με την ενημερωμένη Πολιτική, πρέπει να σταματήσετε την πρόσβαση ή τη χρήση
των Υπηρεσιών.
Επικοινωνία
Ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με αυτήν την Πολιτική είναι ευπρόσδεκτα και
πρέπει να απευθύνονται στο ακόλουθο e-mail: info@trendit.gr
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