
 
     

              
 

   

              
                
     

  
               
          

              
            

            
       

        

     

    

          
              

         
    

              
          

 
         

           
       

           
             
                

   
         

                
              

                
        

           
          

       
  

           
     

             
      

           
            

Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου 
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 21 Δεκεμβρίου 2022 

Η  παρούσα  Δήλωση  Ιδιωτικού  Απορρήτου  εξηγεί  τον  τρόπο  με  τον  οποίον  η  Western Digital   (στο  εξής  «Western  Digital»,  «εμείς»,  
«εμάς» ή «μας») συλλέγει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τις πληροφορίες σας. Η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για όλα τα 
προϊόντα  και τις  υπηρεσίες  της  Western Digital,  πλην  εκείνων  των  προϊόντων  και υπηρεσιών  που  διαθέτουν  ξεχωριστή  δήλωση  
ιδιωτικού απορρήτου. 

Όπου ισχύει, συναινείτε στη χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου κάθε 
φορά που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Ως εκ τούτου σας προτρέπουμε να διαβάσετε ολόκληρο το παρόν έγγραφο 
και να Επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση. 

Συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών 

Ως προσωπικές πληροφορίες νοούνται οι πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. 
Στις προσωπικές πληροφορίες περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες οι οποίες συνδέονται με πληροφορίες που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Οι προσωπικές πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες 
έχουν ανωνυμοποιηθεί αμετάκλητα ή είναι συγκεντρωτικές με αποτέλεσμα να μην μπορούμε πλέον, είτε σε συνδυασμό με άλλες 
πληροφορίες είτε με άλλον τρόπο, να σας ταυτοποιήσουμε. Στον βαθμό που επεξεργαζόμαστε μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες, θα 
διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σε μη αναγνωρίσιμη μορφή. 

Παρακάτω περιγράφονται τα είδη των προσωπικών πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε και πώς 

μπορούμε να τις επεξεργαστούμε: 

Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε 

Ανάλογα με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να συλλέξουμε ή να έχουμε συλλέξει, 
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων 12 μηνών, διάφορα είδη προσωπικών πληροφοριών από εσάς ή σχετικά με εσάς: 

• 

 

 
 

 

 

 

 

 

Προσωπικά αναγνωριστικά, όπως όνομα, όνομα χρήστη, διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική 
διεύθυνση ή διεύθυνση αποστολής. 

• Εμπορικές πληροφορίες, όπως προϊόντα ή υπηρεσίες που αγόρασαν ή εξετάζουν οι πελάτες, πληροφορίες σχετικά με τον 
λογαριασμό σας στη Western Digital και πληροφορίες ταυτοποίησης: διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση αποστολής και 
στοιχεία επικοινωνίας. 

• Οικονομικές πληροφορίες, όπως ορισμένα περιορισμένα στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. 
• Προσωπικά στοιχεία, όπως δημογραφικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων της τοποθεσίας, της ηλικίας, του φύλου, του 

εισοδηματικού επιπέδου, της απασχόλησης ή του μορφωτικού επιπέδου. 
• Γενικές πληροφορίες τοποθεσίας. Όπου είναι εφικτό, οι υπηρεσίες μας μπορεί να χρησιμοποιήσουν το GPS, την 

τοποθεσία που προκύπτει από τη διεύθυνση IP σας, καθώς και άλλες τεχνολογίες για να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση η 
τοποθεσία των υπολογιστών, τηλεφώνων ή άλλων συσκευών στις οποίες εγκαθιστάτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή 
αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά. 

• Πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες στο διαδίκτυο ή σε άλλο ηλεκτρονικό δίκτυο, όπως το ιστορικό περιήγησης, το 
ιστορικό αναζήτησης και πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, όπως ο 
τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείτε, η ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής σας, το μοναδικό αναγνωριστικό της 
συσκευής σας, η διεύθυνση IP της συσκευής σας, το λειτουργικό σας σύστημα, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης 
που χρησιμοποιείτε, πληροφορίες χρήσης, διαγνωστικές πληροφορίες, πληροφορίες περιήγησης, συνοπτικές 
πληροφορίες περιόδου λειτουργίας, στατιστικά κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) και άλλα στατιστικά χρήσης, 
κλήσεις διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API), πληροφορίες διακοπής υπηρεσίας, κατάσταση δικτύου, χρήση 
αποθηκευτικού χώρου, όροι αναζήτησης, χαρακτηριστικά αρχείου (συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών για 
φωτογραφιών, βίντεο, μουσικής και εγγράφων). 

• Επαγγελματικές ή σχετικές με την απασχόληση πληροφορίες, όπως θέση, ρόλος, επάγγελμα, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία 
ή τωρινός ή προηγούμενος εργοδότης. 

• Συμπεράσματα που προκύπτουν από τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας 
ή τις από μέρους σας προτιμήσεις αγοράς. 

• Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες και συγκεκριμένα τα στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιούνται 
από το σύστημα επεξεργασίας πληρωμών μας για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής που ζητήσατε. 

https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/privacy-statement/data-request-form


               
               

       

  

             
             

 
             

             
 

           
           

                
                  

              
               

        
            

             
               
              

                  
       

              
     

  
            

               
                 

              
                    

              
               

               
              

               
              

              
            

             
         

                
          

             
           

                 
             

                 
               

             
                

               
                 
            

                 
             

             

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών, μπορείτε να επιλέξετε να μας παράσχετε επιπλέον προσωπικές 
πληροφορίες, όπως εκείνες στην περίπτωση που δημιουργείτε έναν λογαριασμό, συμπληρώνετε μια φόρμα, μας παράσχετε μια 
φωτογραφία ή υποβάλετε μια αίτηση εργασίας. 

Πώς συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες 

• Πληροφορίες που παρέχετε: Ενδέχεται να συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, δημιουργείτε λογαριασμό, επικοινωνείτε μαζί μας, συμμετέχετε σε μια έρευνα, συμμετέχετε 
σε  συζητήσεις  στην  κοινότητα  ή  σε  δωμάτια  συνομιλίας  (chat rooms),  κάνετε  αίτηση  για  θέση  εργασίας,  εγγράφεστε  για  να  
λαμβάνετε μηνύματα εμπορικής προώθησης, αλληλεπιδράτε αυτοπροσώπως μαζί μας σε εκδηλώσεις ή σε άλλου είδους 
επικοινωνία μεταξύ μας. Πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές: Εάν πραγματοποιήσετε μια αγορά, ενδέχεται να συλλέξουμε 
προσωπικές πληροφορίες σε σχέση με την αγορά. 

• Πληροφορίες για τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας: Όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, 
συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών, των εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ή όταν βλέπετε τα email ή τις διαφημίσεις μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από ή 
σχετικά με τους υπολογιστές, τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές στις οποίες εγκαθιστάτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή 
αποκτάτε πρόσβαση σε αυτά. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν αυτόματα. Διαβάστε τη 
Δήλωση Cookies για να μάθετε περισσότερα για το πώς χρησιμοποιούμε τεχνολογίες παρακολούθησης ιστού και τις επιλογές 
που έχετε. Πληροφορίες από τρίτα μέρη: Συλλέγουμε πληροφορίες από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών 
συνεργατών, εταιρειών μάρκετινγκ και παρόχων υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας σας από 
συνεργάτες μάρκετινγκ όταν συμμετέχουμε σε κοινές δραστηριότητες μάρκετινγκ ή σε δραστηριότητες από κοινού 
προώθησης εμπορικού σήματος, τη διεύθυνση IP ή πληροφορίες για την τοποθεσία σας από παρόχους υπηρεσιών 
προκειμένου να προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την τοποθεσία σας, καθώς και δεδομένα 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ταυτοποίηση της χρήσης του προϊόντος μας από εσάς ή ότι παρέχετε άδεια 
πρόσβασης στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. 

• Πληροφορίες από δημόσια διαθέσιμες πηγές: Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές και αρχεία και 
άλλες δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. 

Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες 

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού 
Απορρήτου. Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες για την παροχή, τη βελτίωση, την ανάπτυξη και την 
εξατομίκευση της εμπειρίας σας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας προσφέρουμε 
στοχευμένες διαφημίσεις και υπηρεσίες και να προστατεύσουμε εμάς και τους χρήστες μας. Ενδέχεται να το πράξουμε με τη 
συγκατάθεσή σας, για σκοπούς συμμόρφωσης με κάποια νομική υποχρέωση, για την εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς ή για τα έννομα 
συμφέροντά μας, στον βαθμό που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Η Western Digital Technologies, Inc. συλλέγει, επεξεργάζεται και 
καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τους εξής σκοπούς: 

• Παροχή, βελτίωση, ανάπτυξη και εξατομίκευση της εμπειρίας σας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας: Ενδέχεται να 
χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες οι οποίες μας βοηθούν να σας παρέχουμε, να βελτιώνουμε, να αναπτύσσουμε 
και να εξατομικεύουμε την εμπειρία σας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση προσωπικών 
πληροφοριών για σκοπούς όπως η ανάλυση δεδομένων, η έρευνα και οι έλεγχοι. Ενδέχεται να προβούμε στην εν λόγω 
επεξεργασία βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας ή στο έννομο συμφέρον μας να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες 
αλλά και για σκοπούς επιχειρηματικής συνέχειας. Εάν δηλώσετε συμμετοχή σε κληρώσεις, διαγωνισμούς, ή άλλες 
προωθητικές ενέργειες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε για τη διαχείριση αυτών 
των προγραμμάτων. Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες έχουν επιπλέον κανόνες, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν 
περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες, γι’ αυτό σας προτρέπουμε 
να διαβάστε τους σχετικούς κανόνες προσεκτικά προτού δηλώσετε συμμετοχή. 

• Επικοινωνία με εσάς: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να 
επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με σημαντικές ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων σχετικά με τον 
λογαριασμό σας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, συναλλαγές ή αλλαγές στις πολιτικές και στους όρους μας. Η εν λόγω 
επεξεργασία εκτελείται διότι είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας σύμβασης με εσάς ή βασίζεται στο έννομο συμφέρον 
μας να αλληλεπιδρούμε με εσάς για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίας μας. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις αιτήσεις σας για θέση εργασίας. 
Οι δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου μας προς τους αιτούντες και τους εργαζόμενους παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σε 
σχέση με τις αιτήσεις σας για θέση εργασίας. Κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές 
πληροφορίες για να σας στείλουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Western Digital, 
και μπορεί να διαβιβάσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί να σας στείλουν 
επικοινωνίες μάρκετινγκ σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Αν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε επικοινωνίες 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς μάρκετινγκ, μεταβείτε στην ενότητα Επικοινωνήστε μαζί μας για να 
απεγγραφείτε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στα αιτήματά 

https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/cookie-statement
https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/privacy-statement/data-request-form


     
       

             
              

             
               

                
              

                
             

     
       

               
            

               
                

    
          

           
           

               
             
   

                
             

         

     
              

               
               

               
      

                 
     

 
           

          

 

            
              

           
             

                
            

              
             

    

  

              
          

                 
              

σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας. 
• Προσφορά και μέτρηση στοχευμένων διαφημίσεων και υπηρεσιών: Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές 

πληροφορίες για να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, ακόμα και σε ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων, αλλά και 
για να διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών μας. Διαβάστε τη Δήλωση Cookies για να 
μάθετε περισσότερα για το πώς χρησιμοποιούμε τεχνολογίες παρακολούθησης ιστού για εξατομικευμένες διαφημίσεις και τις 
επιλογές που έχετε. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε αντιστοίχιση κοινού για να προσεγγίσουμε άτομα (ή άτομα που 
ομοιάζουν με άλλα άτομα) τα οποία χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή προσδιορίζονται σε μία ή 
περισσότερες από τις βάσεις δεδομένων μας. Αυτό το καταφέρνουμε παρέχοντας μια λίστα κατακερματισμένων διευθύνσεων 
email σε έναν διαφημιστικό συνεργάτη ή ενσωματώνοντας ένα εικονοστοιχείο από έναν διαφημιστικό συνεργάτη στα δικά μας 
προϊόντα και υπηρεσίες. Στη συνέχεια ο διαφημιστικός συνεργάτης αντιστοιχεί κοινούς παράγοντες ανάμεσα στα δικά του και 
στα δικά μας δεδομένα. 

• Προώθηση της ασφάλειας και της προστασίας: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για να βοηθήσουμε 
στην επαλήθευση των λογαριασμών και της δραστηριότητας χρηστών, καθώς και για την προώθηση της ασφάλειας και της 
προστασίας, όπως για παράδειγμα παρακολουθώντας περιπτώσεις απάτης και διερευνώντας ύποπτη ή δυνητικά παράνομη 
δραστηριότητα ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών μας. Η εν λόγω επεξεργασία εκτελείται διότι είναι απαραίτητη για 
την εκπλήρωση μιας σύμβασης με εσάς ή βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των 
προϊόντων και υπηρεσιών μας. 

• Επεξεργασία πληρωμών: Το σύστημα επεξεργασία πληρωμών μας ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών, ειδικά για την επεξεργασία πληρωμών 
και προμηθειών συναλλαγής που σχετίζονται με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ζητήσατε. 

Για οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας από αυτές που περιγράφονται ανωτέρω και απαιτούν την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή 
σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, επισημαίνεται ότι μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας μέσω 
της διαδικτυακής φόρμας. 

Ως παγκόσμια εταιρεία, η Western Digital Corporation έχει αρκετές συγγενείς εταιρείες σε διαφορετικές χώρες. Κάθε συγγενής εταιρεία 
συλλέγει, επεξεργάζεται και καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας ως υπεύθυνος επεξεργασίας για να 
βοηθήσει στην παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητάτε. 

Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες 

Χρησιμοποιούμε και έχουμε χρησιμοποιήσει cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά τους τελευταίους 12 μήνες για την παροχή, την 
προστασία και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όπως για παράδειγμα με την εξατομίκευση περιεχομένου, την 
κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών και την παροχή ασφαλέστερης εμπειρίας. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτές τις τεχνολογίες για 
να σας παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, ακόμα και σε ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων, αλλά και για να διαπιστώσουμε την 
αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών μας. 

Διαβάστε τη Δήλωση Cookies για να μάθετε περισσότερα για το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις τεχνολογίες παρακολούθησης 
ιστού, και τις επιλογές που έχετε. 

Διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών  
Διαθέτουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες σε στρατηγικούς συνεργάτες και άλλους παραλήπτες που παρουσιάζονται παρακάτω 
για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. 

Πάροχοι υπηρεσιών και άλλες εταιρείες 

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες σε παρόχους υπηρεσιών και άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες 
για λογαριασμό μας, όπως η φιλοξενία ιστοτόπων, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μάρκετινγκ, διαφήμιση, χορηγία σε 
κληρώσεις, διαγωνισμούς και άλλες προωθητικές ενέργειες, οικονομικός έλεγχος, επεξεργασία πληρωμών, εκτέλεση παραγγελιών 
πελατών, ανάλυση δεδομένων, παροχή υποστήριξης πελατών, διενέργεια έρευνας σε πελάτες και έρευνας ικανοποίησης, 
υπηρεσίες αποθήκευσης σε υπολογιστικό νέφος και άλλες υπηρεσίες που βοηθούν στην παροχή ή την πώληση των προϊόντων και 
υπηρεσιών μας. Κοινοποιούμε επίσης τις προσωπικές σας πληροφορίες σε διαφημιστές, παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης 
δεδομένων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μας βοηθούν να προβαίνουμε σε προτάσεις προϊόντων, μηνύματα 
μάρκετινγκ και να σας αποστέλλουμε σχετικό περιεχόμενο. Αυτές οι εταιρείες υποχρεούνται να προστατεύουν τις πληροφορίες σας 
και μπορεί να βρίσκονται οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε. 

Συγγενείς εταιρείες και εταιρικές επιχειρηματικές συναλλαγές 

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικές πληροφορίες σε όλες τις συγγενείς εταιρείες της Western Digital Corporation. Σε 
περίπτωση συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης, εξαγοράς, κοινοπραξίας, εκχώρησης, απόσχισης, μεταβίβασης ή πώλησης ή διάθεσης 
του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας, ακόμα και σε σχέση με τυχόν πτώχευση ή παρόμοια διαδικασία, ενδέχεται να 
διαβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος των προσωπικών πληροφοριών σας στο σχετικό τρίτο μέρος. 

https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/cookie-statement
https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/cookie-statement


  

               
                  

             
              

              
               

   

    
 

           
              

              
            

             
     

            
    

       
               
           

       
         
         

    
                  

             

             
                 

               
                

    

                  
 

        

   
                

                   
          

               
           

         
         

             
                

   
 

            
               

                 
                
               

               
               

Νομική συμμόρφωση και ασφάλεια 

Μπορεί να είναι απαραίτητη η από μέρους μας γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών βάσει νόμου ή συνεπεία νομικής 
διαδικασίας, αντιδικίας ή αιτήματος από δημόσιες ή κρατικές αρχές εντός ή εκτός της χώρας διαμονής σας. Μπορεί επίσης να 
γνωστοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες εάν κρίνουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή πρόσφορη για σκοπούς εθνικής 
ασφάλειας, επιβολής του νόμου ή για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε προσωπικές 
πληροφορίες εάν διαπιστώσουμε καλή τη πίστει ότι η γνωστοποίηση είναι εύλογα απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων 
μας και την επιδίωξη των διαθέσιμων διορθωτικών μέτρων, την επιβολή των όρων και προϋποθέσεών μας, τη διερεύνηση 
περιπτώσεων απάτης ή την προστασία των εργασιών ή των χρηστών μας. 

Τα δικαιώματά σας (συμπεριλαμβανομένων των Δικαιωμάτων περί Απορρήτου που 
ισχύουν στην Καλιφόρνια) 
Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές πληροφορίες σας είναι ακριβείς, πλήρεις και 
επικαιροποιημένες. Ανάλογα με τη χώρα κατοικίας σας, ενδέχεται να έχετε τα δικαιώματα που περιγράφονται ακολούθως. 

• Δικαίωμα ενημέρωσης όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένων των πηγών από 
τις οποίες συλλέγονται οι προσωπικές πληροφορίες, των σκοπών συλλογής και των κατηγοριών των παραληπτών στους 
οποίους κοινοποιήσαμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης τυχόν κοινοποίησης σε τρίτα μέρη για 
τους δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ 

• Δικαίωμα πρόσβασης –σε δομημένη και τυποποιημένη μορφή– στις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε 
σχετικά με εσάς 

• Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών 
• Δικαίωμα εξαίρεσης από την πώληση ή την κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτα μέρη 
• Δικαίωμα εξαίρεσης από στοχευμένη διαφήμιση , συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης των προσωπικών σας 

πληροφοριών σε τρίτα μέρη για διασταυρούμενη συμπεριφορική διαφήμιση 
• Δικαίωμα εξαίρεσης από ορισμένες αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
• Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών πληροφοριών σχετικά με εσάς 

Άσκηση των δικαιωμάτων σας 
Μπορείτε να συμπληρώσετε τη διαδικτυακή φόρμα μας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας 
εντός του χρονικού πλαισίου που απαιτείται από τον νόμο (και γενικώς εντός 30 ημερών). 

Βάσει νόμου και προκειμένου να προστατεύσουμε το ιδιωτικό απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας, 
ενδέχεται να σας ζητήσουμε πληροφορίες ώστε να είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και το δικαίωμα πρόσβασης 
στις εν λόγω πληροφορίες, καθώς και να αναζητήσουμε και να σας παρέχουμε τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε. 
Ανακύπτουν περιπτώσεις όπου η ισχύουσα νομοθεσία ή οι κανονιστικές απαιτήσεις μάς επιτρέπουν ή απαιτούν από εμάς να 
αρνηθούμε το αίτημά σας. 

Αν κατοικείτε στην Καλιφόρνια ή άλλη πολιτεία, περιοχή, ή δικαιοδοσία που παρέχει το εν λόγω δικαίωμα, για να εξαιρεθείτε 
από την πώληση ή κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς σε τρίτα μέρη για τη χρήση των δεδομένων σας 
όπως περιγράφηκε παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της διασταυρούμενης συμπεριφορικής διαφήμισης: 

(1) υποβάλετε ένα αίτημα μέσω της φόρμας Do Not Sell or Share My Personal Information (Απαγόρευση πώλησης και διαβίβασης των 
προσωπικών πληροφοριών μου) που θα βρείτε εδώ, δηλώνοντας ότι επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τις πωλήσεις (όπως η 
διαβίβαση των πληροφοριών σας στους συνεργάτες μας για σκοπούς αντιστοίχισης κοινού με άλλα μέσα εκτός από τα cookies ή 
τις τεχνολογίες παρακολούθησης ιστού που αναφέρονται στην παράγραφο (2) κατωτέρω)· και 

(2) πατήστε Προτιμήσεις Cookies στο υποσέλιδο παρακάτω και επιλέξτε «Όχι» στις επιλογές για τα cookies «Απόδοσης και 
λειτουργικότητας» και «Διαφήμισης», και στη συνέχεια πατήστε «Υποβολή προτιμήσεων». Έτσι θα απενεργοποιηθούν τα cookies 
απόδοσης, λειτουργικότητας και διαφήμισης και οι τεχνολογίες παρακολούθησης ιστού στον ιστότοπό μας, 
συμπεριλαμβανομένων όσων χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστοίχισης κοινού και εξατομικευμένων διαφημίσεων. Η 
απενεργοποίηση αυτών των cookies και των τεχνολογιών παρακολούθησης ιστού μπορεί να ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα περιήγησης από το οποίο πατήσατε τον σύνδεσμο και οι προτιμήσεις σας μπορούν να επανέλθουν αν αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις σας. 

Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος: Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε έναν εκπρόσωπο να υποβάλει ένα αίτημα για λογαριασμό σας. 
Επομένως, αρκεί να χορηγήσετε στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας ρητή και υπογεγραμμένη άδεια για την υποβολή αιτήματος εκ 
μέρους σας, και να είναι δυνατή η επαλήθευση της ταυτότητάς του. Εάν κατοικείτε στην Καλιφόρνια και θέλετε να ορίσετε έναν 
εκπρόσωπο για τους σκοπούς της υποβολής ενός αιτήματος, ο εκπρόσωπός σας πρέπει να εγγραφεί στο Υπουργείο Εσωτερικών της 
Καλιφόρνια και να προσκομίσει ένα αντίγραφο της εν λόγω εγγραφής μαζί με το σχετικό επαληθευμένο αίτημα του καταναλωτή. 
Φροντίστε να διασφαλίσετε ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας θα ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες για την υποβολή του 
αιτήματος, και να αποστείλετε τη γραπτή δήλωση που εξουσιοδοτεί τον εκπρόσωπο να δράσει εκ μέρους σας, επικυρωμένη από έναν 

https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/privacy-statement#teconsent


 
           

           
                

               
                

              
 

                 
                

                  
              

                 
                   

     

   
              

                
                

                
               

       

   
                  

                  
                

             
                

        

                
                 

          
              

           
                

         

 
                 

                
                     

                 
                     

               
       

             
               

                
            

                  
               

             
                

   

συμβολαιογράφο, στην ακόλουθη διεύθυνση: Legal Department, 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119 USA. Εάν ο 
εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας διαθέτει πληρεξούσιο, ενδεχομένως να μην χρειάζεται να προβεί στα παραπάνω βήματα. 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στον αριθμό 888-914-9661 (PIN: 228663) για να ασκήσετε τα ισχύοντα 
δικαιώματά σας και μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών πληροφοριών σας. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας 
πληροφοριών και να ασκήσετε έφεση κατά οποιωνδήποτε αποφάσεων που αφορούν την άσκηση των ισχυόντων δικαιωμάτων σας. Δεν 
θα προβούμε σε διακρίσεις εις βάρος σας για την άσκηση των ισχυόντων δικαιωμάτων σας. 

Αν ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, η πραγματοποίησή της σημαίνει και αφαίρεση της δυνατότητας να έχετε πρόσβαση σε 
οποιονδήποτε λογαριασμό σας στη Western Digital. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας και ενδέχεται 
να διαγράψουμε το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών σας χωρίς καμία ευθύνη. Ενδέχεται, ωστόσο, να διατηρήσουμε πληροφορίες που 
σας αφορούν εάν πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι απαραίτητες για την αποτροπή απάτης ή μελλοντικής κατάχρησης, εάν απαιτείται 
βάσει νόμου ή για νόμιμους σκοπούς, κατά περίπτωση, όπως η ανάλυση μη προσωπικών πληροφοριών, η ανάκτηση λογαριασμού, η 
διατήρηση της λειτουργικότητας ή της ασφάλειας των συστημάτων μας, ο έλεγχος των αρχείων μας ή η επιβολή των δικαιωμάτων και 
των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο των συμβάσεών μας. 

Ιστότοποι και υπηρεσίες τρίτων  
Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων μας και των ιδιόκτητων ψηφιακών μέσων, ενδέχεται να 
περιέχουν συνδέσμους προς ή να σας παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστότοπους, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Δεν 
είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που χρησιμοποιούν οι εν λόγω τρίτοι, ούτε φέρουμε ευθύνη για τις 
πληροφορίες ή το περιεχόμενο που περιέχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους. Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει 
αποκλειστικά για τις πληροφορίες που συλλέγουμε εμείς. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε 
τρίτων μερών προτού προχωρήσετε στη χρήση των ιστοτόπων, των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. 

Προστασία, ακεραιότητα και διατήρηση πληροφοριών 
Είναι σημαντικό να λαμβάνετε μέτρα για την προστασία από κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προϊόντα της Western Digital που 
έχετε στην κατοχή σας, στα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας και στους υπολογιστές ή τις συσκευές σας. Εάν πιστεύετε ότι έχει 
διακυβευθεί η ασφάλεια του λογαριασμού ή των προσωπικών πληροφοριών σας, Επικοινωνήστε μαζί μας. Λάβετε υπόψη ότι, παρά τις 
προσπάθειές μας να διατηρήσουμε εύλογα και κατάλληλα φυσικά, ηλεκτρονικά, και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, δεν υπάρχει 
σύστημα ασφαλείας που δεν μπορεί να παραβιαστεί. Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας, θα ειδοποιήσουμε αμέσως τόσο εσάς 
όσο και τις αρμόδιες αρχές, όπως απαιτεί ο νόμος. 

Θα αποθηκεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, 
θα διατηρήσουμε τέτοιες πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διατήρηση των δεδομένων για όσο καιρό 
απαιτείται ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου και θα 
διαγράψουμε τέτοιες πληροφορίες σύμφωνα με την πολιτική μας για τη διαγραφή, εκτός κι αν απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει 
νόμου μια μεγαλύτερη περίοδος διακράτησης. Οι ευαίσθητες πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη 
συναλλαγή για την οποία προορίζονταν και θα διατηρούνται από εμάς μόνο για τη χρονική περίοδο που απαιτείται για την 
ολοκλήρωση της συναλλαγής ή όπως άλλως επιτρέπεται από τον χρήστη. 

Παιδιά 
Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας ούτε χρησιμοποιούμε ή γνωστοποιούμε πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Εάν 
διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει τις προσωπικές πληροφορίες ενός παιδιού ηλικίας κάτω των 16 ετών —ή το αντίστοιχο ελάχιστο 
όριο ηλικίας που ισχύει στην εκάστοτε χώρα, όπως είναι η ηλικία των 13 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή των 14 ετών στη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κίνας (η οποία, για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου, δεν περιλαμβάνει την Ειδική Διοικητική 
Περιοχή του Χονγκ Κονγκ, την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Μακάο και την περιοχή της Ταϊβάν) — θα λάβουμε μέτρα για τη διαγραφή 
των πληροφοριών το συντομότερο δυνατό. Παρακαλούμε Επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μόλις λάβατε γνώση ότι ένα παιδί κάτω των 
16 ετών μάς έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες. 

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια κάτω των 18 ετών και είστε εγγεγραμμένος χρήστης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, η 
νομοθεσία της Καλιφόρνια σάς επιτρέπει να ζητήσετε την αφαίρεση περιεχομένου ή πληροφοριών που έχετε αναρτήσει δημοσίως. Για 
να υποβάλετε το σχετικό αίτημα Επικοινωνήστε μαζί μας με συγκεκριμένα στοιχεία για το που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο ή οι 
πληροφορίες, βεβαιώνοντας ότι πράγματι έχετε προβεί στη σχετική ανάρτηση. Στη συνέχεια, θα καταβάλλουμε εύλογες, καλόπιστες 
προσπάθειες για να αφαιρέσουμε την ανάρτηση από ενδεχόμενη δημόσια προβολή ή να την ανωνυμοποιήσουμε ούτως ώστε να μην 
είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας, στον βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι το σχετικό αίτημα δεν 
διασφαλίζει την πλήρη ή ολοκληρωμένη διαγραφή του περιεχομένου ή των πληροφοριών που έχετε αναρτήσει και ότι ενδέχεται να 
υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες ο νόμος δεν απαιτεί ή δεν επιτρέπει τη διαγραφή ακόμα και αν υπάρξει σχετικό αίτημα. 

Διαβιβάσεις, αποθήκευση και παγκόσμια επεξεργασία πληροφοριών 

https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/privacy-statement/data-request-form
https://www.westerndigital.com/el-gr/legal/privacy-statement/data-request-form


             
             

                 
                  
               

              
                 

            
                  

   

      
                

               
               

              
                 

                  
  

                  
              

                
          

 
                  

               
                

         

                
                 

       

 

Όταν γνωστοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στους συνεργάτες μας, σε συνδεδεμένες εταιρείες της Western Digital και σε 
παρόχους υπηρεσιών, οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν ή/και να καταστούν προσβάσιμες από χώρες εκτός 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα συνάψουμε πρότυπες 
συμβατικές ρήτρες όπως αυτές που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας, κατά περίπτωση, ή θα 
βασιστούμε σε εναλλακτικές νομικές βάσεις και θα εφαρμόσουμε υποχρεωτικά μέτρα προκειμένου να ενεργούμε σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (για παράδειγμα, δημιουργώντας μια διαδικασία για τη γνωστοποίηση πρόσθετων απαιτούμενων πληροφοριών σε 
εσάς όταν διαβιβάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εκτός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας). Για ορισμένες υπηρεσίες μας, οι 
προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να διαβιβαστούν ή/και να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε διακομιστές 
που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες τοποθεσίες εκτός της χώρας όπου διαμένετε, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών 
σε εσάς. 

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου 

Ενδέχεται κατά περιόδους να τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, μεταξύ άλλων για να συμβαδίζουμε με τις 
νέες τεχνολογίες, τις πρακτικές του κλάδου και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα είναι πιθανότατα μικρής 
σημασίας. Κάθε μη ουσιαστική αλλαγή θα ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου, 
και θα φροντίζουμε να αναφέρουμε την ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης στην αρχή του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, ενδέχεται 
σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρχουν πιο σημαντικές τροποποιήσεις στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα 
σας παρέχουμε σαφή ενημέρωση για τις εν λόγω τροποποιήσεις στον ιστότοπό μας ή θα σας αποστέλλουμε απευθείας σχετική 
ειδοποίηση. 

Η συνέχιση της χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου 
ισοδυναμεί με αποδοχή της αναθεωρημένης έκδοσης της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου. Εάν δεν συμφωνείτε με την αναθεωρημένη 
έκδοση της Δήλωσης Ιδιωτικού Απορρήτου, παρακαλούμε να διακόψετε τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και να 
Επικοινωνήσετε μαζί μας για την κατάργηση οποιωνδήποτε λογαριασμών έχετε δημιουργήσει. 

Επικοινωνία 
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ή την εφαρμογή της, μπορείτε να στείλετε e-mail 
στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της εταιρείας μας στο DPO@wdc.com. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας 
μέσω της διαδικτυακής φόρμας ή να μας στείλετε μια επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην πλησιέστερη σε εσάς τοποθεσία στη 
διεύθυνση: Υπόψη: Νομικού τμήματος: Ερώτημα σχετικά με τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. 

Για πελάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε καταχωρήσει τον ΥΠΔ μας στην Ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων. Εάν έχετε 
οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας, σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τον 
ΥΠΔ της εταιρείας μας στην παραπάνω διεύθυνση e-mail.  
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