Προσωπικά Δεδομένα

Δεδομένα
Η FairWorks Business Consultants (FairWorks) σέβεται την ιδιωτικότητα των συνεργατών
μας και ως αποτέλεσμα έχουμε δημιουργήσει την πολιτική περί προσωπικών δεδομένων
(Privacy Policy). Η FairWorks, διατηρεί πληροφορίες με τις οποίες μπορεί να σας
ταυτοποιήσει, όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
επαγγελματική ιδιότητα ή άλλες παρόμοιες πληροφορίες («Προσωπικά Δεδομένα») όταν
αυτά μας δίνονται εθελοντικά. Όποια άλλη πληροφορία («άλλα δεδομένα») μας δίνετε μέσα
από το site μας ή διαφορετικά και η οποία δεν μπορεί να σας ταυτοποιήσει, μπορεί να
περιληφθεί στις βάσει δεδομένων μας. Η βάση δεδομένων συντηρείται αποκλειστικά από τη
FairWorks και τους συνεργάτες μας. Η FairWorks διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω
βάσεων.

Χρήση δεδομένων
Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που μας
υποβάλλετε. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε
μαζί σας σχετικά με γενικές πληροφορίες για τα προϊόντα ή υπηρεσίες ή συνεργάτες ή
προσφορές ή εκδηλώσεις ή για να σας στείλουμε το μηνιαίο newsletter.
Η FairWorks δεν μοιράζεται ούτε ενοικιάζει ούτε εμπορεύεται προσωπικά δεδομένα με τρίτα
μέρη. Η FairWorks θα μοιραστεί προσωπικά δεδομένα εφόσον είναι υποχρεωμένη από το
Νόμο.

Ασφάλεια δεδομένων
Ασφάλεια: Χρησιμοποιούμε τα επαρκή φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά εργαλεία για να
προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, πρόσβαση,
δημοσιοποίηση και μεταβολή.

Επιλογή επικοινωνίας
Σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας περιλαμβάνεται σχετικός σύνδεσμος προκειμένου να
διαγραφεί κάποιος από τη βάση δεδομένων μας. Επίσης μπορεί κάποιος να στείλει
ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@fairworks.eu ζητώντας να διαγραφεί.
Παρακαλούμε
σημειώστε ότι μπορεί να λάβετε επιπλέον επικοινωνία από τη FairWorks μέχρι να
ενημερωθεί η λίστα μας.
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Πρόσβαση και αιτήματα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
Η FairWorks θα επιτρέψει την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή και τη χρήση τους,
εφόσον αυτό είναι δυνατόν και για να απαντήσει σε παράπονα για τη συλλογή ή χρήση
προσωπικών δεδομένων. Για την υποβολή κάποιου παραπόνου ή αιτήματος πρόσβασης στα
προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με τη FairWorks
στο: info@fairworks.eu

Τρίτα μέρη
Το website περιέχει συνδέσμους με άλλα websites τα οποία πιστεύουμε περιέχουν χρήσιμες
πληροφορίες. Η πολιτική και διαδικασίες που περιγράφονται εδώ μπορεί να μην
εφαρμόζονται από τρίτα μέρη. Εισηγούμαστε όπως επικοινωνήσετε με τα site αυτά
προκειμένου να λάβετε γνώση των πολιτικών που ακολουθούνε για την ιδιωτικότητα,
ασφάλεια, συλλογή πληροφοριών και τη χρήση των πληροφοριών.

Εφαρμογή, τροποποίηση επικοινωνία
Εφαρμογή: Περιοδικά οι πολιτικές μας ελέγχονται και εισηγούμαστε όπως μας ενημερώνετε
στην περίπτωση που πιστεύετε ότι κάποια από τις πολιτικές μας δεν είναι ορθή.
Τροποποίηση: Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις πολιτικές μας χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση. Οι όποιες αλλαγές θα δημοσιεύονται στο website μας. Οι
τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση στο site μας. Παρακαλούμε
όπως επισκέπτεστε το site μας για να ελέγξετε αν υπήρξε κάποια αλλαγή ή τροποποίηση.
Η FairWorks αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια και πληρότητα των προσωπικών
δεδομένων που διατηρεί. Παρά ταύτα αν κάποιος πιστεύει ότι τα προσωπικά του δεδομένα
δεν είναι ακριβή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει απευθείας μαζί μας στο
info@fairworks.eu.
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