JUB
Γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου JUB
1. Εισαγωγή
Για τους σκοπούς της ανακοίνωσης αυτής, ο ιστότοπος είναι όρος, που καλύπτει όλες τις ιστοσελίδες
στη διεύθυνση www.jub-hellas.gr/.
2. Περιεχόμενο ιστότοπου
Όλο το περιεχόμενο, που περιέχεται στον ιστότοπο, είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και έχει ως σκοπό
κυρίως την πληροφόρηση. Η εταιρεία JUB δεσμεύεται να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να διασφαλίσει ότι
τα στοιχεία του ιστότοπου είναι αληθή, αξιόπιστα και ποιοτικά. Ωστόσο, δεν φέρει καμία ευθύνη για
τυχόν λάθη κατά την πληκτρολόγηση και για καθυστερήσεις και ελλείψεις κατά την εισαγωγή
ενημερωμένων δεδομένων.
3. Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
Ο ιστότοπος αυτός είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της εταιρείας JUB και γι΄ αυτό απαγορεύεται
οποιαδήποτε κατάχρηση δεδομένων, εικόνων, κειμένων και άλλων στοιχείων, που περιέχονται σε αυτόν
τον ιστότοπο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή ή άλλη χρήση όλων των παραπάνω
στοιχείων χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και άδεια της εταιρείας JUB.
4. Προστασία ιδιωτικότητας
Κατά την πρώτη επίσκεψη του ιστότοπου, στον υπολογιστή σας αποθηκεύεται ένα "cookie", το οποίο
μπορείτε και μόνοι σας να διαγράψετε ή, με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, να αποφύγετε την αποθήκευσή
του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, που παρέχουν καλύτερη επικοινωνία με τον ιστότοπο και μέσω των
οποίων ο ιστότοπος μπορεί, για παράδειγμα, να καθοδηγήσει τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Είναι
σημαντικό να γνωρίζετε ότι μέσω αυτών των αρχείων δεν μπορούμε με κανένα τρόπο να έχουμε
πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή στα δεδομένα σας στον υπολογιστή σας, εκτός από εκείνα
που είναι δημόσια διαθέσιμα (τύπος προγράμματος περιήγησης, τύπος λειτουργικού συστήματος
κ.λπ.). Τα δεδομένα, που θα εισάγετε στον ιστότοπο, μας αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε μη
προστατευμένη ηλεκτρονική μορφή, οπότε ενδέχεται να είναι επίσης διαθέσιμα σε τρίτους. Για να
προστατεύσετε την ταυτότητα και την ιδιωτηκότητά σας, μην εισάγετε προσωπικά δεδομένα, που δεν
θέλετε να αποκαλυφθούν.
5. Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Μέρος του ιστότοπού μας αποτελούν και οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες, που δεν αποτελούν μέρος
αυτού του ιστότοπου. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.
6. Μεταβολή όρων
Η JUB διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους γενικούς όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι
μεταβολές τίθενται σε ισχύ μόλις δημοσιευθούν. Λόγω των δικαιωμάτων αυτών, κάθε φορά που
επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες χρήσης και τους όρους.
7. Αρμόδιο δικαστήριο
Για την ερμηνεία και για όλα τα νομικά ζητήματα, που σχετίζονται με τη χρήση υλικού, που δημοσιεύεται
στον ιστότοπο αυτό, ισχύει αποκλειστικά το σλοβενικό δίκαιο. Για αξιώσεις και διαφορές, που
σχετίζονται με τη χρήση του αναφερόμενου υλικού, είναι αρμόδιο το δικαστήριο της Λιουμπλιάνα.
8. Κανόνες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρείας JUB d.o.o. (Ε.Π.Ε.)
α) Σκοπός και διαχειριστής
Ο σκοπός των κανόνων κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι να σας παράσχουμε
έλεγχο και πληροφορίες και να σας ενημερώσουμε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα

συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία
JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, e-mail: enovice@jub.si.
Ο διαχειριστής προσωπικών δεδομένων μπορεί να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με
τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR): (1) εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της
σύμβασης, (2) εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της
εταιρείας (3) ή σε περίπτωση επεξεργασίας, στην οποία συναινείτε οικειοθελώς στο πλαίσιο της
συνεργασίας μας.
β) Σκοπός και τύποι συλλογής προσωπικών δεδομένων
Η JUB συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω του ιστότοπού της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
I) e-νέα
Εάν έχετε εγγραφεί στα e-νέα στον ιστότοπό μας, χρειαζόμαστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ώστε
να μπορούμε να σας στέλνουμε τα e-νέα.
II) Ζήτηση ή ερώτηση
Εάν έχετε υποβάλει ερώτηση στον ιστότοπό μας ή έχετε να απευθύνετε συγκεκριμένη ζήτηση, τα
προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την απάντηση ή την αποστολή
προσφοράς. Για να διευκολύνουμε την επικοινωνία μαζί σας, θα σας ζητήσουμε το όνομα και το
επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τον αριθμό τηλεφώνου σας, όπου θα
μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε για όλα τα σημαντικά γεγονότα, που σχετίζονται με την ερώτησή
σας.
III) Παραγγελία μελέτης χρώματος
Εάν έχετε παραγγείλει στον ιστότοπό μας μελέτη χρώματος, τα προσωπικά σας δεδομένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη διεξαγωγή της μελέτης χρώματος. Εκτός από το όνομα, το
επώνυμο και τη διεύθυνσή σας, που χρειαζόμαστε για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα σας
ζητήσουμε επίσης την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου για τη διευκόλυνση της
επικοινωνίας μαζί σας.
IV) Ηλεκτρονικό εμπόριο
Εάν έχετε αγοράσει προϊόντα από το ηλεκτρονικό κατάστημα του ιστότοπού μας, τα προσωπικά σας
δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος.
Εκτός από το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνσή σας, που χρειαζόμαστε για την ολοκλήρωση της
παραγγελίας, θα σας ζητήσουμε επίσης την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου για τη
διευκόλυνση της επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση ασαφειών κατά την αγορά των προϊόντων.
V) Παιχνίδια με απονομή βραβείων
Εάν συμμετέχετε σε οποιοδήποτε από τα παιχνίδια μας με απονομή βραβείων, θα χρησιμοποιήσουμε
τα προσωπικά σας δεδομένα, που θα μας παράσχετε στο κουπόνι κλήρωσης βραβείων, για τους
σκοπούς του παιχνιδιού με απονομή βραβείων. Η JUB επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
προσώπων για τον σκοπό της απονομής βραβείου, καθώς και για τυχόν φορολογικούς σκοπούς, εάν
αυτό είναι απαραίτητο λόγω της αξίας του βραβείου.
Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία και για άλλους
σκοπούς, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τέτοια επεξεργασία. Συγκατάθεση σημαίνει
οποιαδήποτε από τις εκούσιες, ρητές, ενημερωμένες και σαφείς δηλώσεις θέλησης, με τις οποίες
συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό. Μπορείτε να
δώσετε την προσωπική σας συγκατάθεση με (γραπτή ή προφορική) δήλωση ή άλλη σαφή καταφατική
ενέργεια. Σε περίπτωση χρήσης του ιστότοπου JUB, η συγκατάθεση λαμβάνεται υπόψη όταν π.χ.
επιβεβαιώσετε στον ιστότοπο κάνοντας κλικ σε ένα κενό παράθυρο, ότι επιτρέπετε την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. εγγραφή στα e-νέα).

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, δεν μπορείτε να δώσετε έγκυρη συγκατάθεση για την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας από τους γονείς σας ή ο κηδεμόνας σας
πρέπει να συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
γ) Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Εάν έχετε συναινέσει σε αυτό, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και
για άμεσο μάρκετινγκ, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία στον τομέα της προστασίας
προσωπικών δεδομένων (Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - 1) και με άλλες νομικά
δεσμευτικές πράξεις σε επίπεδο κράτους και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR). Η JUB χρησιμοποιεί το άμεσο μάρκετινγκ κυρίως:
• για τους σκοπούς της τακτικής ενημέρωσης για νεωτερισμούς, για την αποστολή προσφορών,
διαφημιστικού υλικού, περιοδικών και προσκλήσεων σε εκδηλώσεις·
• για ενημέρωση για παιχνίδια με απονομή βραβείων, που διοργανώνονται από την JUB ή από άλλο
νομικό πρόσωπο, που διοργανώνει το παιχνίδι σε συνεργασία με την JUB·
• για τη διαμόρφωση εξατομικευμένων προσφορών βάσει των εκφρασμένων προτιμήσεων και
ενδιαφερόντων σας.
• Το άμεσο μάρκετινγκ μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω όλων των καναλιών επικοινωνίας: μέσω
κανονικού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω σύντομων μηνυμάτων (SMS και MMS), μέσω
τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), μέσω facebook και μέσω άλλων κοινωνικών δικτύων. Θα σας
ενημερώνουμε μόνο μέσω των καναλιών επικοινωνίας, για τα οποία μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή
σας.
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα επίσης για σκοπούς διαφόρων εσωτερικών ερευνών ή
αναλύσεων, που σχετίζονται με τη διαπίστωση της επιτυχίας μεμονωμένης καμπάνιας μάρκετινγκ. Τα
αποτελέσματα της έρευνας αυτής τα χρησιμοποιούμε για να βελτιώσουμε τις διαδικασίες μας και την
προσφορά αγαθών και υπηρεσιών προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης απόδοσης.
δ) Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων
Το χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων καθορίζεται σχετικά με την κατηγορία των μεμονωμένων
δεδομένων. Ως υποκείμενοι σε φόρο βάσει του νόμου, που διέπει τον φόρο προστιθέμενης αξίας,
είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα, που λαμβάνονται για τους σκοπούς της
σύναψης και της εφαρμογής συμβατικών σχέσεων, για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Τα υπόλοιπα
προσωπικά δεδομένα διατηρούνται έως ότου εκπληρωθεί ο σκοπός, για τον οποίο συλλέχθηκαν, ή το
πολύ πέντε έτη μετά τη λήξη της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη. Τα προσωπικά δεδομένα, που
υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας, διατηρούνται το πολύ για ένα έτος από την
ανάκληση της συγκατάθεσης.
Στο τέλος του χρονικού διαστήματος διατήρησης, τα δεδομένα θα διαγραφούν, θα καταστραφούν, θα
μπλοκαριστούν ή θα υποστούν αλλαγές, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο για
μεμονωμένο τύπο δεδομένων.
ε) Αίτημα για τερματισμό της χρήσης προσωπικών δεδομένων
Εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας (π.χ. επεξεργασία για
άμεσο μάρκετινγκ), μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή γραπτώς μέσω
ταχυδρομείου στη διεύθυνσή μας JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani ή με ειδοποίηση
στο e-mail: enovice@jub.si και η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης υπάρχει επίσης σε κάθε email, που θα σας αποστείλουμε.
Η ανάκλησή σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που πραγματοποιήθηκε βάσει της
συγκατάθεσής σας μέχρι την ανάκληση.
στ) Δικαιώματα μεμονωμένων προσώπων
Εάν η εταιρεία JUB επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
I) Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να ζητήσετε συμπληρώσεις ή διορθώσεις στα προσωπικά σας
δεδομένα, εάν αυτά είναι ελλιπή ή ανακριβή.

II) Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
εφόσον ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: (α) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον
απαραίτητα για τους σκοπούς, για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία·
(β) όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεση, βάσει της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία, και όταν δεν
υπάρχει καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία· (γ) όταν αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν
υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία· (δ) τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί
επεξεργασία παράνομα.
III) Δικαίωμα ενημέρωσης: Έχετε πάντα το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα προσωπικά δεδομένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με εσάς και εάν αυτό ισχύει, έχετε πρόσβαση στα προσωπικά
δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες: (α) σκοποί της επεξεργασίας· β) σχετικοί τύποι
προσωπικών δεδομένων· (γ) χρήστες ή κατηγορίες χρηστών, στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή θα
αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα· (δ) προβλεπόμενη περίοδος διατήρησης των προσωπικών
δεδομένων ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τα κριτήρια, που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτής
της περιόδου· (ε) όταν δεν συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα από εσάς, όλες οι διαθέσιμες
πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους.
IV) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: μπορείτε να ζητήσετε περιορισμούς στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, ειδικά εάν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους - για μια περίοδο, που θα μας
επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων· εάν η επεξεργασία είναι
παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων· εάν έχει λήξει η περίοδος
διατήρησης των δεδομένων και τα χρειάζεστε για την επιβολή νομικών αξιώσεων· εάν έχετε υποβάλει
ένσταση σχετικά με την επεξεργασία βάσει των νόμιμων συμφερόντων της JUB, έως ότου επιβεβαιωθεί
ότι οι νόμιμοι λόγοι μας υπερτερούν των δικών σας λόγων.
V) Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας
δεδομένα, που μας παρείχατε σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή
φόρμα, και το δικαίωμα να μεταβιβάζετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον διαχειριστή, όταν η επεξεργασία
βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Κατόπιν αιτήματός σας, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να
μεταφερθούν απευθείας σε άλλον διαχειριστή.
VI) Δικαίωμα ένστασης: Όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει έννομου ενδιαφέροντος για
σκοπούς μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης προφίλ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να
αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να επεξεργαστούμε μόνο τα
προσωπικά δεδομένα, που είναι απολύτως απαραίτητα για την εφαρμογή των τρόπων επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων, με τους οποίους έχετε συμφωνήσει, ή να τα επεξεργαστούμε σύμφωνα με την
ισχύουσα ανά πάσα στιγμή νομοθεσία.
VII) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον επίτροπο πληροφοριών: Εάν δεν αποφασίσουμε σχετικά με
το αίτημά σας εντός της νόμιμης προθεσμίας ή απορρίψουμε το αίτημά σας, έχετε τη δυνατότητα να
υποβάλετε καταγγελία στον επίτροπο πληροφοριών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Zaloška cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija.
ζ) Τελικές διατάξεις
Με την είσοδό σας στον ιστότοπο συμφωνείτε ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε όλους τους παραπάνω
όρους.
Οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται με τους κανόνες αυτούς, υπόκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Οι κανόνες αυτοί τίθενται σε ισχύ στις 08.05.2018.
JUB d.o.o. (Ε.Π.Ε.)

