ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ ΜΕ
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; Είµαστε OYSHO HELLAS, S.A. - CLOTHING AND
FOOTWEAR και OYSHO ESPAÑA, S.A και επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας
δεδοµένα ως από κοινοπυ υπεύθυνοι επεξεργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι είµαστε από
κοινού υπεύθυνοι για τον τρόπο που επεξεργαζόµαστε και προστατεύουµετα δεδοµένα
σας. ∆είτε περισσότερα.

2. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Θα
χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα σας (που συλλέξαµε ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως),
µεταξύ άλλων σκοπών και για να διαχειριστούµε την εγγραφή σας ως χρήστη, για να
διαχειριστούµε τις αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών από εσάς, για να απαντήσουµε
στις ερωτήσεις σας καθώς και, σε περίπτωση που επιθυµείτε, για σας να στείλουµε
εξατοµικευµένες επικοινωνίες . ∆είτε περισσότερα.

3. ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ; Νοµιµοποιούµαστε
να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας για διάφορους λόγους. Ο κύριος λόγος είναι ότι
πρέπει να τα επεξεργαστούµε για την εκτέλεση της σύµβασης που συνάπτετε µαζί µας
κατά την εγγραφή και κατά την πραγµατοποίηση µιας αγοράς ή όταν λαµβάνετε
οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες µας, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι λόγοι
που µας επιτρέπουν να τα χρησιµοποιούµε, όπως, µεταξύ άλλων, το συµφέρον µας να
απαντήσουµε στις ερωτήσεις σας ή η συγκατάθεση που µας δίνετε για να σας στείλουµε
το ενηµερωτικό µας δελτίο,. ∆είτε περισσότερα.

4. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Μοιραζόµαστε
τα δεδοµένα σας µε παρόχους υπηρεσιών που µας βοηθούν ή υποστηρίζουν, οι οποίοι
µπορεί να είναι εταιρείες του του Οµίλου Inditex ή τρίτοι συνεργάτες µε τους οποίους
έχουµε συνάψει σύµβαση και οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆είτε περισσότερα.

5. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ. Έχετε το δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των
προσωπικών σας δεδοµένων. Σε ορισµένες περιπτώσεις, έχετε επίσης και άλλα δικαιώµατα,
όπως για παράδειγµα, να εναντιωθείτε στη χρήση των δεδοµένων σας από εµάς ή το δικαίωµα
στη φορητότητα των δεδοµένων σας, όπως εξηγούµε λεπτοµερώς παρακάτω. ∆είτε
περισσότερα.
Σας καλούµε να διαβάσετε την πλήρη Πολιτική Απορρήτου παρακάτω για να κατανοήσετε
πλήρως τον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα και τα
δικαιώµατα που έχετε επ’ αυτών.
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*******

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΙΣΕΤΕ…
•

Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που ισχύουν σχετικά τη
χρήση των προσωπικών δεδοµένων των των χρηστών και των πελατών µας, ανεξάρτητα από το κανάλι ή
το µέσο (online ή αυτοπροσώπως) της OYSHO στην Ελλάδα το οποίο χρησιµοποιείτε για να
συνεργαστείτε µαζί µας.

•

Είµαστε διαφανείς σχετικά µε το τι κάνουµε µε τα προσωπικά σας δεδοµένα, ώστε να κατανοήσετε τις
συνέπειες του τρόπου που χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα σαςκαι τα δικαιώµατα που έχετε σε σχέση µε τα
δεδοµένα σας:
o

Έχουµε µονίµως διαθέσιµες για εσάς όλες τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτήν την
Πολιτικής Απορρήτου ώστε να µπορείτε να ελέγχετε όταν το κρίνετε απαραίτητο και, επίσης, o

Θα βρείτε και επιπλέον πληροφορίες για κάθε επεξεργασία των δεδοµένων σας κατά τη διάρκεια
που συνεργάζεστε µαζί µας.
•

Αυτές είναι ορισµένες ονοµασίες που χρησιµοποιούµε σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου:
o

Όταν µιλάµε για την Πλατφόρµα µας, αναφερόµαστε γενικά σε οποιοδήποτε από τα κανάλια ή
µέσα, ψηφιακά ή αυτοπρόσωπα, που µπορεί να έχετε χρησιµοποιήσει για να αλληλεπιδράσετε µαζί
µας. Τα κυριότερα είναι:
Η Ιστοσελίδα µας, www.oysho.com.
Η εφαρµογή Oysho App, η οποία περιλαµβάνει την εφαρµογή για κινητά που έχετε
εγκαταστήσει στην κινητή συσκευή σας και άλλες που ενδέχεται να χρησιµοποιούµε στα
καταστήµατά µας.
Αυτοπροσώπως, σε οποιοδήποτε από τα Καταστήµατά µας Oysho στην Ελλάδα.

1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΣΑΣ;
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδοµένων σας είναι:
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OYSHO HELLAS, S.A. - CLOTHING AND FOOTWEAR, εταιρεία που δραστηριοποιείται επί του παρόντος
στην Ελλάδα σχετικά µε την πώληση προϊόντων της µάρκας OYSHO (στο εξής, "OYSHO ΕΛΛΆ∆Α"):
o

Ταχυδροµική διεύθυνση: 59, Stadiou Street, 10551 - Atenas, Ελλάδα.

o Ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων: dataprotection@oysho.com
OYSHO ESPAÑA, S.A (στο εξής, "OYSHO ΙΣΠΑΝΊΑ"):
o

Ταχυδροµική διεύθυνση: Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 15143, Arteixo (A Coruña),
Ισπανία.

o

Ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας ∆εδοµένων: dataprotection@oysho.com

Με άλλα λόγια, τόσο η OYSHO ΕΛΛΆ∆Α όσο και η OYSHO ΙΣΠΑΝΊΑ (εφεξής, από κοινού "εµείς" ή "οι από κοινού
υπεύθυνοι της επεξεργασίας"), είµαστε Από Κοινού Υπεύθυνοι για την επεξεργασία των δεδοµένων.
Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε ρυθµίσει και είµαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία και την προστασία των
προσωπικών σας δεδοµένων.

2. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ;
Ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόµαστε κατά καιρούς τα δεδοµένα σας, όπως εξηγήσαµε ανωτέρω,
, χρειάζεται να επεξεργαστούµε ένα ή περισσότερα από τα δεδοµένα σας, τα οποία γενικά θα είναι, κατά περίπτωση,
τα ακόλουθα:
τα στοιχεία ταυτότητας σας (για παράδειγµα, το όνοµα, το επώνυµό σας, τη γλώσσα και τη χώρα από την
οποία αλληλεπιδράτε µαζί µας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.);
οικονοµικές πληροφορίες και πληροφορίες συναλλαγών (για παράδειγµα, στοιχεία πληρωµής ή της
κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά µε τις αγορές σας, παραγγελίες, επιστροφές κ.λπ.);
δεδοµένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο ∆ιαδίκτυο (εάν για παράδειγµα
επικοινωνείτε µαζί µας από το κινητό σας,);
Εµπορικές πληροφορίες (για παράδειγµα, αν έχετε εγγραφεί στο ενηµερωτικό µας δελτίο),
πληροφορίες για τα γούστα και τις προτιµήσεις σας.
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Να θυµάστε ότι όταν σας ζητάµε να συµπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να έχετε πρόσβαση σε
οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της πλατφόρµας, θα επισηµάνουµε ορισµένα πεδία ως υποχρεωτικά,
δεδοµένου ότι πρόκειται για δεδοµένα που χρειαζόµαστε για να µπορούµε να παρέχουµε την υπηρεσία ή να σας
δώσουµε πρόσβαση στη συγκεκριµένη λειτουργία. Παρακαλούµε λάβετε υπόψην σας ότι εάν αποφασίσετε να µην
µας παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, ενδέχεται να µην µπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως χρήστης ή
να µην µπορείτε να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες.
Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδράτε µε την Πλατφόρµα µας, π.χ. ανάλογα µε τις υπηρεσίες, προϊόντα
ή λειτουργίες που θέλετε να λάβετε, θα επεξεργαστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για τους ακόλουθους
σκοπούς:

ΣΚΟΠΟΣ
1. Για να διαχειριστούµε την
εγγραφή σας ως χρήστη της
Πλατφόρµας

+ πληροφορίες
Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ως χρήστης στην Πλατφόρµα µας,
πρέπει να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας για να σας αναγνωρίσουµε
ως χρήστη της Πλατφόρµας και για να σας δώσουµε πρόσβαση στις
διάφορες λειτουργίες, προϊόντα , προϊόντα και υπηρεσίες που είναι
διαθέσιµα προς εσάς λόγω της ιδιότητάς σας ως εγγεγραµµένου χρήστη.
Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασµό εγγεγραµένου χρήστη
επικοινωνώντας µαζί µας µέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών.
Έχετε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε πρόσβαση ή σύνδεση µέσω
ενός κοινωνικού δικτύου ή άλλης συνεργαζόµενης εταιρείας που
ενεργοποιεί αυτή την υπηρεσία (σύνδεση από κοινωνικό δίκτυο) όταν
είναι διαθέσιµη στην οθόνη µας σύνδεσης, για να συσχετιστεί η σύνδεση
µε το λογαριασµό σας ή για να καταχωρηθεί νέος λογαριασµός. Σε αυτή
την περίπτωση, τα διαπιστευτήριά σας για τη σύνδεση, το όνοµα και το
email/ο αριθµός τηλεφώνου (µπορεί να χρειαστεί να εγκριθεί), θα
εισαχθούν από το λογαριασµό σας στο κοινωνικό δίκτυο ή της
συνεργαζόµενης εταιρείας. Χρησιµοποιώντας αυτή την επιλογή
σύνδεσης, αυτοί οι τρίτοι θα µπορούν να µας στείλουν ορισµένες
πρόσθετες πληροφορίες του δηµόσιου προφίλ σας, όπως παραδείγµατος
χάρη: το όνοµά σας, φύλο, την ηλικία σας περίπου ή την φωτογραφία του
προφίλ σας, σύµφωνα µε τους όρους χρήσης του κοινωνικού
δικτύου/συνεργαζόµενου, τους οποίους σας συνιστούµε να διαβάσετε
προσεκτικά. ∆εν θα κρατήσουµε αυτά τα πρόσθετα στοιχεία, εκτός αν µας
δώσετε την έγκρισή σας. Επίσης, η χρήση αυτής της λειτουργίας µπορεί
να σηµαίνει ότι παρέχετε ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε τη
δραστηριότητά σας στο κοινωνικό δίκτυο ή στην συνεργαζόµενη εταιρεία.
Σε κάθε περίπτωση, σας συνιστούµε να ελέγξετε τις ρυθµίσεις του
απορρήτου σας και τις πολιτικές απορρήτου της συνεργαζόµενης
εταιρείας ή του κοινωνικού δικτύου, για να µάθετε πώς επεξεργάζονται τα
δεδοµένα σας αυτοί οι τρίτοι.
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2. Για την ανάπτυξη,
εκπλήρωση και εκτέλεση της
σύµβασης πώλησης ή
παροχής υπηρεσιών που έχετε
συνάψει µαζί µας στην
Πλατφόρµα

Αυτός ο σκοπός περιλαµβάνει την επεξεργασία των δεδοµένων σας,
κυρίως για:
Να επικοινωνήσουµε µαζί σας σχετικά µε τις ενηµερώσεις ή τις
ενηµερωτικές ειδοποιήσεις που σχετίζονται µε τις λειτουργίες,
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί
σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένης της αποστολής ερευνών
ποιότητας και προκειµένου να µπορο να καθορίσουµε το βαθµό
ικανοποίησης του πελάτη σχετικά µε την παρεχόµενη υπηρεσία.
Να διαχειριστούµε τη πληρωµή των προϊόντων που αγοράζετε,
ανεξάρτητα από τη διαδικασία πληρωµής που χρησιµοποιήθηκε.
Για παράδειγµα:
Εάν όταν αγοράζετε κάποιο από τα προϊόντα µας µέσω της Ιστοσελίδας
ή της Εφαρµογής, επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αποθήκευσης των δεδοµένων της κάρτας σας για µελλοντικές
αγορές, πρέπει να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα που υποδεικνύονται για
την ενεργοποίηση και την ανάπτυξη της εν λόγω λειτουργίας. Η
συγκατάθεση για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας επιτρέπει στα
αυτοµατοποιηµένα δεδοµένα πληρωµής να εµφανίζονται σε επόµενες
αγορές, έτσι ώστε να µην χρειάζεται να τα εισάγετε εκ νέου σε κάθε νέα
διαδικασία και τα δεδοµένα αυτά θα θεωρούνται έγκυρα και ενεργά για
τις επόµενες αγορές. Μπορείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε τις
κάρτες σας οποιαδήποτε στιγµή µέσω της ενότητας που αντιστοιχεί στις
πληροφορίες πληρωµής, είτε από το λογαριασµό εγγεγραµένου χρήστη
που έχετε καταχωρίσει στην ιστοσελίδα µας, είτε από τη λειτουργία
Wallet της Εφαρµογής OYSHO.
Εάν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Wallet της Εφαρµογής για να
πληρώσετε για τις αγορές που πραγµατοποιείτε µε φυσική παρουσία
πρέπει να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας για την ενεργοποίησή της,
έτσι ώστε να µπορείτε να ξεκινήσετε τις αγορές σας στα φυσικά
καταστήµατα της OYSHO στην Ελλάδα (στο εξής "τα Φυσικά
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Καταστήµατα") που υπάρχουν για το σκοπό αυτό.

Να ενεργοποιήσουµε τους απαραίτητους µηχανισµούς
προκειµένου να αποφύγουµε πιθανή απάτη εναντίον σας και
εναντίον µας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αγοράς. Εάν
θεωρήσουµε ότι η συναλλαγή µπορεί να είναι δόλια, αυτή η
επεξεργασία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα να µπλοκάρουµε τη
συναλλαγή.
Να διαχειριστούµε πιθανές επιστροφές αφότου έχετε
πραγµατοποιήσει µια αγορά και να διαχειριστούµε αιτήµατα για
πληροφορίες σχετικά µε τη διαθεσιµότηταπροϊόντων,
κρατήσεις προϊόντων µέσω της πλατφόρµας ή για να σας
παρέχουµε υπηρεσίες που σχετίζονται µε τη λειτουργία Personal
Tailoring, ανάλογα µε την εκάστοτε διαθεσιµότητα αυτών των
επιλογών.
Για σκοπούς τιµολόγησης και για να θέσουµε στη διάθεσή σας
εισιτήρια και τιµολόγια των αγορών που έχετε κάνει µέσω της
Πλατφόρµας.
Για ναδιασφαλίσουµε ότι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε άλλες
διαθέσιµες λειτουργίες ή υπηρεσίες, όπως η αγορά, η
διαχείριση και η χρήση της Κάρτας ∆ώρου ή της
Επιταγής∆ώρου, και για να σας δώσουµε πρόσβαση και χρήση
του Wifi που παρέχουµε στους πελάτες µας στα Φυσικά
Καταστήµατα.
3. Για να ανταποκριθούµεστα
αιτήµατα και τις αιτήσεις που
υποβάλλετε µέσω των διαύλων
της Εξυπηρέτησης Πελατών

Επεξεργαζόµαστε µόνο τα προσωπικά δεδοµένα που είναι απολύτως
απαραίτητα για τη διαχείριση ή την επίλυση του αιτήµατος ή της αίτησής
σας.
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4. Για σκοπούς µάρκετινγκ

Αυτός ο σκοπός περιλαµβάνει την επεξεργασία των δεδοµένων σας,
κυρίως:
Αν και όταν εγγραφείτε στο Ενηµερωτικό µας δελτίο, θα
επεξεργαστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να
διαχειριστούµε
την
εγγραφή
σας,
συµπεριλαµβανοµένης
της
αποστολής
εξατοµικευµένων πληροφοριών σχετικά µε τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες µας µέσω διαφόρων µέσων
(όπως email ή SMS). Ενδέχεται επίσης
να σας
παρέχουµε αυτές τις πληροφορίες µέσω ειδοποιήσεων
push εφόσον τις έχετε ενεργοποιήσει στην κινητή
συσκευή σας.
Αντίστοιχα, λάβετε υπόψη ότι αυτή η επεξεργασία δεδοµένων
περιλαµβάνει την ανάλυση του προφίλ σας ως χρήστη ή
πελάτη για να καθορίσουµε ποιες είναι οι προτιµήσεις σας και,
συνεπώς, ποια προϊόντα και υπηρεσίες ταιριάζουν
περισσότερο στο στυλ σας κατά την αποστολή των
πληροφοριώνπρος εσάς. Για παράδειγµα, µε βάση τις αγορές
και το ιστορικό περιήγησής σας (δηλ. Ανάλογα µε τα προϊόντα
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στα οποία κάνατε κλικ), θα σας κάνουµε προτάσεις για
προϊόντα που πιστεύουµε ότι µπορεί να σας ενδιαφέρουν και,
αν είστε εγγεγραµµένος χρήστης, θα σας παρέχουµε την
λειτουργία "ανάκτησης καλαθιού".
Να θυµάστε ότι µπορείτε να διαγραφείτε από το ενηµερωτικό δελτίο
ανά πάσα στιγµή και χωρίς κόστος µέσω της ενότητας "Ενηµερωτικό
∆ελτίο" της Πλατφόρµας, καθώς και µέσω των οδηγιών που παρέχονται
σε κάθε ενηµέρωση. Εάν δεν θέλετε να λαµβάνετε ειδοποιήσεις push,
µπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή στην κινητή συσκευή
σας.

Να διεξάγουµε προωθητικές ενέργειες (για παράδειγµα, για την
οργάνωση διαγωνισµών ή για την αποστολή λίστας των
προϊόντων που έχετε αποθηκεύσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου
που
υποδεικνύετε).
Συµµετέχοντας
σε
οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, µας εξουσιοδοτείτε να
επεξεργαστούµε τα προσωπικά δεδοµένα που έχετε µοιραστεί
µαζί µας ανάλογα µε την προωθητική ενέργεια και µπορούµε να
τα κοινοποιήσουµε µέσω διαφόρων µέσων όπως τα κοινωνικά
δίκτυα ή την ίδια την Πλατφόρµα. Σε κάθε προωθητική ενέργεια
στην οποία συµµετέχετε, θα σας παρέχονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις
όπου θα σας παρέχουµε πιο λεπτοµερείς
πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων σας.
Να κυκλοφορήσουµε φωτογραφίες ή εικόνες που έχετε µοιραστεί
δηµοσίως στην Πλατφόρµα ή µέσω των καναλιών µας στα
κοινωνικά δίκτυα, µε την προϋπόθεση ότιµας έχετε δώσει τη ρητή
συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό.
5. Ανάλυση χρηστικότητας και
ποιότητας για τη βελτίωση των
υπηρεσιών µας

Εάν εισέλθετε στην Πλατφόρµα µας, σας ενηµερώνουµε ότι θα
επεξεργαστούµε τα δεδοµένα περιήγησής σας για σκοπούς ανάλυσης
και στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για να κατανοήσουµε τον τρόπο µε
τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν µε την Πλατφόρµα µας και έτσι να
µπορέσουµε να εισάγουµε βελτιώσεις σε αυτήν.
Επιπρόσθετα, µερικές φορές διεξάγουµε έρευνες ποιότητας και
ενέργειες µε στόχο να γνωρίζουµε το βαθµό ικανοποίησης των πελατών
και των χρηστών µας και να εντοπίζουµε εκείνους τους τοµείς στους
οποίους µπορούµε να βελτιωθούµε.

3.
ΠΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΣΑΣ;
Οι νόµιµες βάσεις που µας επιτρέπουν να επεξεργαστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα εξαρτάται επίσης από τον
σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόµαστε, όπως εξηγείται στον κατωτέρω πίνακα:
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Σκοπός

Νοµιµοποίηση

1. ∆ιαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της
Πλατφόρµας

Επεξεργαζόµαστετα
δεδοµένα σας γιατί είναι
απαραίτητο για την εκτέλεση των όρων που
διέπουν τη χρήση της Πλατφόρµας. Με άλλα λόγια,
προκειµένου να µπορείτε να εγγραφείτε ως χρήστης
στην Πλατφόρµα, πρέπει να επεξεργαστούµε τα
προσωπικά σας δεδοµένα, καθώς διαφορετικά δεν θα
µπορούσαµε να διαχειριστούµε την εγγραφή σας.
Σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιµοποιήσετε την
πρόσβαση ή τη σύνδεση µέσω ενός κοινωνικού
δικτύου, νοµιµοποιούµαστε να , να επεξεργαστούµε
τα δεδοµένα σας βάσει της συγκατάθεσης που δίνετε
κατά τη στιγµή της έγκρισης της µεταφοράς των
δεδοµένων σας από το κοινωνικό δίκτυο.

2. Ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση
σύµβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών

της Επεξεργαζόµαστε τα
δεδοµένα σας γιατί είναι
απαραίτητο για την εκτέλεση της σύµβασης αγοράς
ή παροχής υπηρεσιώνµε εσάς.
Ορισµένες επεξεργασίες δεδοµένων που σχετίζονται
µε τη διαδικασία αγοράς ενεργοποιούνται µόνο επειδή
το ζητάτε ή το εγκρίνετε, όπως είναι η αποθήκευση
δεδοµένων πληρωµής (κάρτας) για µελλοντικές
αγορές ή η επεξεργασία των δεδοµένων που είναι
απαραίτητα για τη σάρωση των αποδείξεων αγοράς
µέσω της ενότητας Wallet της
Εφαρµογής ή για να σας παρέχουµε τις λειτουργίες
Ερχεται Σύντοµα/ Σύντοµα Πάλι Κοντά σας (Coming
soon/Back soon). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η
επεξεργασία των δεδοµένων σας βασίζεται στη δική
σας συγκατάθεση.
Πιστεύουµε ότι έχουµε νόµιµο συµφέρον να
προβούµε στους απαραίτητους ελέγχους για να
ανιχνεύσουµε και να αποτρέψουµε ενδεχόµενη απάτη
όταν κάνετε µια αγορά. Αντιλαµβανόµαστε ότι η
επεξεργασία αυτών των δεδοµένων έχει θετικό
πρόσηµο για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη όταν
πραγµατοποιείται η πληρωµή µιας αγοράς και ειδικά
για εσάς, καθώς αυτό µας επιτρέπει να λάβουµε µέτρα
για να σας προστατεύσουµε από απόπειρες απάτης
που γίνονται από τρίτους.
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3. Εξυπηρέτηση Πελατών

Θεωρούµε ότι έχουµε νόµιµο συµφέρον να
ανταποκριθούµε στα αιτήµατα ή τα ερωτήµατα που
εγείρονται από εσάς µέσω των διαφόρων
υφιστάµενων διαύλων επικοινωνίας. Κατανοούµε ότι
η επεξεργασία αυτών των δεδοµένων είναι επίσης
επωφελής για εσάς, στο µέτρο που µας επιτρέπει να
σας βοηθήσουµε επαρκώς και να απαντήσουµε στα
ερωτήµατα που εγείρετε.
Όταν επικοινωνείτε µαζί µας, ειδικά για τη διαχείριση
συµβάντων που σχετίζονται µε την παραγγελία σας ή
µε το προϊόν / υπηρεσία που αποκτήθηκε µέσω της
Πλατφόρµας, η επεξεργασία των δεδοµένων σας είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της σύµβασης
αγοράς.
Όταν το ερώτηµά σας σχετίζεται µε την άσκηση των
δικαιωµάτων σας για τα οποία σας ενηµερώνουµε
παρακάτω ή µε αξιώσεις σχετικά µε τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες
µας,
νοµιµοποιούµαστε
να
επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας είναι για τη
συµµόρφωσή µας µε νόµιµες υποχρεώσεις µας .

4. Μάρκετινγκ

Νοµιµοποιούµαστε να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα
σας για σκοπούς µάρκετινγκ λογω της συγκατάθεσης
που µας δίνετε π.χ. όταν αποδέχεσθε να λαµβάνετε
εξατοµικευµένες πληροφορίες µέσω
διάφορων
µέσων, όταν µας εξουσιοδοτείτε να αποστέλλουµε
ειδοποιήσεις push στην κινητή συσκευή σας, ή όταν
αποδεχθείτε τους νοµικούς όρους και προϋποθέσεις
προκειµένου να συµµετάσχετε σε µια προωθητική
ενέργεια ή για να δηµοσιεύσουµε τις φωτογραφίες σας
στην
Πλατφόρµα ή στα µέσα κοινωνικής δικτύωσής µας.
Προκειµένου να σας προβάλλουµε εξατοµικευµένες
πληροφορίες, θεωρούµε ότι έχουµε νόµιµο
συµφέρον να καταρτίσουµε ένα προφίλ µε τις
πληροφορίες που έχουµε σχετικά µε εσάς (όπως η
περιήγηση που κάνετε, τις προτιµήσεις ή το ιστορικό
αγορών σας) και τα προσωπικά δεδοµένα που µας
δώσατε, όπως το εύρος ηλικίας ή τη γλώσσα, καθώς
καταλαβαίνουµε ότι η επεξεργασία αυτών των
δεδοµένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή
σας επιτρέπει να βελτιώσετε την εµπειρία σας ως
χρήστης και να αποκτήσετε πρόσβαση σε
πληροφορίες σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας.
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Θεωρούµε ότι έχουµε νόµιµο συµφέρον να
αναλύσουµε τη χρηστικότητα της Πλατφόρµας και το
βαθµό
ικανοποίησης
των
χρηστών,
καθώς
καταλαβαίνουµε ότι η επεξεργασία αυτών των
δεδοµένων είναι επίσης επωφελής για εσάς επειδή ο
σκοπός της είναι να βελτιωθεί η εµπειρία των χρηστών
και να προσφέρει υπηρεσία υψηλότερης ποιότητας.

5. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας

4. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
Ο χρόνος διατήρησης των δεδοµένων σας θα εξαρτηθεί από τους σκοπούς για τους οποίους τα επεξεργαζόµαστε,
όπως εξηγείται παρακάτω:
Σκοπός

Περίοδος διατήρησης

1. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη
της Πλατφόρµας

Θα επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας για το χρονικό
διάστηµα που παραµένετε εγγεγραµµένος χρήστης
(δηλαδή µέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε).

2. Ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση
σύµβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών

της Θα επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας για το χρονικό
διάστηµα που απαιτείται για τη διαχείριση της αγοράς
των προϊόντων ή των υπηρεσιών που έχετε
αποκτήσει,
συµπεριλαµβανοµένων
τυχόν
επιστροφών, παραπόνων ή αξιώσεων που
σχετίζονται µε την αγορά του συγκεκριµένου
προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Μερικές φορές, θα επεξεργαστούµε τα δεδοµένα µόνο
µέχρι τη στιγµή που αποφασίζετε, όπως συµβαίνει
στην περίπτωση των δεδοµένων πληρωµής (κάρτας)
που έχετε ζητήσει να αποθηκεύσουµε για µελλοντικές
αγορές.

3. Εξυπηρέτηση Πελατών

Θα επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας για όσο χρονικό
διάστηµα χρειάζεται για να ικανοποιήσουµε το αίτηµά
ή την αίτησή σας.

4. Μάρκετινγκ

Θα επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας µέχρι να
διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας στο
Ενηµερωτικό δελτίο.
Εάν συµµετέχετε σε προωθητικές ενέργειες, θα
διατηρήσουµε τα δεδοµένα σας για µια περίοδο 6
µηνών από τη λήξη τηςενέργειας.
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5. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας

Θα επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας κατά τη διάρκεια
της περιόδου κατά την οποία θα προβούµε σε µια
ενέργεια ή σε µια συγκεκριµένη έρευνα ποιότητας ή
µέχρι
να
ανωνυµοποιήσουµε
τα
δεδοµένα
περιήγησής σας.

Ανεξάρτητα από το πώς επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σας κατά το χρονικό διάστηµα που είναι απολύτως
απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού, θα τα διατηρούµε στη συνέχεια δεόντως αποθηκευµένα και
προστατευµένα για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα µπορούσαν να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία,
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα
προχωρήσουµε στην διαγραφή των προσωπικών δεδοµένων.

5. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;
Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου, είναι απαραίτητο να δώσουµε
πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα σε νοµικά πρόσωπα του Οµίλου Inditex και σε τρίτους που µας
παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας προσφέρουµε, και συγκεκριµένα:
Χρηµατοοικονοµικούς Οργανισµούς ,
Οργανισµούς εντοπισµού και πρόληψης της απάτης,
Παρόχους υπηρεσιών τεχνολογίας,
Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών εφοδιασµού, µεταφοράς και παράδοσης,
Παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται µε την εξυπηρέτηση πελατών.
Συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται µε το µάρκετινγκ και τη διαφήµιση.
Για την αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας, ορισµένοι από τους προαναφερόµενους παρόχους βρίσκονται σε
χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου οι οποίες δεν παρέχουν επίπεδο προστασίας δεδοµένων
αντίστοιχο µε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας
ενηµερώνουµε ότι θα διαβιβάσουµε τα δεδοµένα σας µε επαρκείς εγγυήσεις και διατηρώντας πάντα την
ασφάλεια των δεδοµένων σας:
Ορισµένοι πάροχοι είναι πιστοποιηµένοι στο Privacy Shield, την οποία πιστοποίηση µπορείτε να
ελέγξετε στον παρακάτω σύνδεσµο:

https://www.privacyshield.gov/welcome
Με άλλους προµηθευτές έχουµε υπογράψει Τυποποιηµένες Συµβατικές Ρήτρες που έχουν
εγκριθεί από την Επιτροπή και των οποίων το περιεχόµενο µπορείτε να ελέγξετε στον ακόλουθο
σύνδεσµο:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/modelcontractstransfer-personal-data-third-countries_en

12

Επιπρόσθετα, σας ενηµερώνουµε ότι θα χρειαστεί να µοιραστούµε τα δεδοµένα σας µε τη µητρική µας εταιρεία,
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), µητρική εταιρεία του οµίλου Inditex, για τη συµµόρφωση µε
τις υποχρεώσεις της µητρικής εταιρείας.

6. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΣΑΣ;
∆εσµευόµαστε να τηρούµε την εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων και να διασφαλίζουµε ότι
µπορείτε να ασκείτε τα δικαιωµατά σας. Λαµβάνοντας εσάς υπόψιν, εµείςοι Από Κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας
των δεδοµένων έχουµε συµφωνήσει ότι µπορείτε να ασκήσετε τα διθκαιώµατά σας χωρίς κόστος, γράφοντας µας
ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε µία µοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(dataprotection@oysho.com), αναφέροντας απλώς σε εµάς τον λόγο του αιτήµατός σας και το δικαίωµα που θέλετε
να ασκήσετε. Σε περίπτωση που θεωρούµε απαραίτητο να επιβεβαιώσουµε την ταυτότητά σας, ενδέχεται να
ζητήσουµε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας.
Συγκεκριµένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νοµική βάση επί τη βάσει της οποίας επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα
σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώµατα:
•

Να µας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδοµένα που έχουµε σχετικά µε εσάς. Σας υπενθυµίζουµε ότι αν
είστε εγγεγραµµένος χρήστης της Πλατφόρµας, µπορείτε επίσης να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες
στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδοµένα.

•

Να µας ζητήσετε να διορθώσουµε τα δεδοµένα που έχουµε. Να θυµάστε ότι εάν είστε εγγεγραµµένος
χρήστης της Πλατφόρµας, µπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα που αντιστοιχεί
στα προσωπικά σας δεδοµένα για να τροποποιήσετε ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας
δεδοµένα. Εν πάση περιπτώσει, να λάβετε υπόψη σας ότι µε την ενεργή παροχή των προσωπικών
δεδοµένων σας σε εµάς µε οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και ακριβή και
συµφωνείτε να µας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή τους. Την αποκλειστική
ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζηµίες που προκλήθηκαν στην Πλατφόρµα ή στο πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο για την Πλατφόρµα ή σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω συµπλήρωσης εσφαλµένων,
ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα έντυπα εγγραφής, φέρει ο χρήστης. Παρακαλούµε να θυµάστε
ότι κατά γενικό κανόνα θα πρέπει να παρέχετε µόνο τα δικά σας προσωπικά δεδοµένα, και όχι
δεδοµένα τρίτων, εκτός από το βαθµό που αυτό επιτρέπεται σύµφωνα µετην παρούσα Πολιτική
Απορρήτου.

•

Να ζητήσετε από µας να διαγράψουµεε τα δεδοµένα σας στο βαθµό που δεν είναι πλέον απαραίτητα
για το σκοπό για τον οποίο πρέπει να να συνεχίσουµε να τα επεξεργαζόµαστε όπως σας έχουµε ήδη
εξηγησει ανωτέρω ήόταν δεν νοµιµοποιούµαστε πλέον να τα επεξεργαζόµαστε.

•

Να µας ζητήσετε να ακυρώσουµε ή περιορίσουµε την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδοµένων, πράγµα που σηµαίνει ότι σε ορισµένες περιπτώσεις µπορείτε να µας ζητήσετε να
αναστείλουµε προσωρινά την επεξεργασία των δεδοµένων ή να τα διατηρήσουµε πέρα από τον
απαιτούµενο χρόνο όταν τα χρειάζεστε.

Αν µας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδοµένων σας για οποιοδήποτε σκοπό, έχετε
επίσης το δικαίωµα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγµή. Μερικοί από τους τρόπους µε τους οποίους µπορείτε
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να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας εξηγούνται στην ενότητα 2 στην οποία εξηγούµε για ποιους σκοπούς
επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα σας.
Όταν νοµιµοποιούµαστε να επεξεργαστούµε τα δεδοµένα σαςβάσει της συγκατάθεσής σας ή για την εκτέλεση
της σύµβασης, όπως εξηγείται στην ενότητα 3, θα έχετε επίσης το δικαίωµα να ζητήσετε τη φορητότητα των
προσωπικών σας δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι θα έχετε το δικαίωµα να λάβετε τα προσωπικά δεδοµένα που
µας δώσατε σε δοµηµένη µορφή, που χρησιµοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιµη από µια µηχανή, προκειµένου
να τα µεταδώσετε απευθείας σε άλλο νοµικό πρόσωπο χωρίς προσκόµµατα από πλευράς µας.
Επιπρόσθετα, όταν η επεξεργασία των δεδοµένων σας βασίζεται στο νόµιµο συµφέρον µας, θα έχετε επίσης το
δικαίωµα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδοµένων σας.
Τέλος, σας ενηµερώνουµε για το δικαίωµά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρµόδια ρυθµιστική αρχή, ιδίως
ενώπιον:
-

Agencia Española de Protección de Datos (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php)
- της Ελληνικής
Αρχής Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων
(http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15510&_dad=portal&_schema=PORTAL)

7. ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΊΝΕΙ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ∆ΙΝΕΤΕ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ;
Προσφέρουµε λειτουργίες ή υπηρεσίες που απαιτούν να επεξεργαστούµε τα προσωπικά δεδοµένα τρίτου µέρους
που µας παρέχετε, όπως στην περίπτωση της ενεργοποίησης και αποστολής της Επιταγής ∆ώρου ή της διαχείρισης
του αιτήµατος για Επιταγή ∆ώρου. Αν µας παρέχετε προσωπικά δεδοµένα τρίτων, εγγυάστε ότι τους έχετε
ενηµερώσει για τους σκοπούς και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να επεξεργαστούµε τα προσωπικά τους δεδοµένα.

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ενδέχεται να τροποποιήσουµε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου όταν το
κρίνουµε απαραίτητο. Σε περίπτωση που το πράξουµε, θα σας ειδοποιήσουµε µε διάφορους τρόπους µέσω της
Πλατφόρµας (για παράδειγµα, µέσω ενός banner, ενός αναδυόµενου παραθύρου ή µιας ειδοποίησης push) ή
ενδέχεται να σας αποστείλλουµε ακόµη και ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας όταν η εν
λόγω αλλαγή είναι σηµαντική για το απόρρητό σας, έτσι ώστε να µπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές, να τις
αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από µια υπηρεσία ή λειτουργία. Σε κάθε
περίπτωση, σας προτείνουµε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που
πραγµατοποιήσουµε µικρές αλλαγές ή να εισαγάγουµε κάποια διαδραστική βελτίωση, εκµεταλλευόµενοι τη
δυνατότητα ότι θα τη βρίσκετε πάντοτε ως µόνιµο σηµείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρµογή µας.

9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
Χρησιµοποιούµε cookies και παρόµοιες συσκευές για να διευκολύνουµε την περιήγησή σας στην Πλατφόρµα, για
να κατανοήσουµε πώς αλληλεπιδράτε µαζί µας και, σε ορισµένες περιπτώσεις, να µπορούµε να σας δείξουµε
διαφηµίσεις µε βάση τις συνήθειες περιήγησής σας. Παρακαλούµε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies για να
κατανοήσετε λεπτοµερέστερα τα cookies και παρόµοιες συσκευές που χρησιµοποιούµε, το σκοπό τους και άλλες
πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.
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