
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ WUIZ 

1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ 

1.1 Η WUIZ MOΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (" WUIZ ", "εμείς", "εμάς" ή "μας") η οποία είναι εταιρεία που έχει 

συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και έχει την έδρα της επί της οδού Ακαδημίας 32, 10672, 

Αθήνα, Ελλάδα, δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα. H παρούσα 

πολιτική απορρήτου καθορίζει τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας, μεταφοράς, 

κοινοποίησης και χρήσης δεδομένων που προσδιορίζουν ή σχετίζονται με εσάς (" προσωπικά 

στοιχεία " ή " προσωπικά δεδομένα ", όπως αυτά ορίζονται στους ισχύοντες νόμους, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τoν Γενικό Kανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 2016/679) και 

πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών. 

1.2 Η WUIZ διαχειρίζεται υπηρεσίες βάσει των οποίων σας επιτρέπεται να παίζετε ζωντανά παιχνίδια 

ερωτήσεων (live trivia games) χρησιμοποιώντας σχετική εφαρμογή της Εταιρείας την οποία μπορεί να 

κατεβάσει καθένας από εσάς στο κινητό του (η " Υπηρεσία") .       

1.3 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται σχετικά με την Υπηρεσία μας. Πριν από την πρόσβαση 

ή τη χρήση της Υπηρεσίας μας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τον τρόπο 

συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων, όπως 

περιγράφεται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.    

1.4 Η WUIZ είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε αναφορικά 

με εσάς.    

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 

2.1 Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε εθελοντικά απευθείας σε εμάς όταν 

χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες που μας παρέχετε όταν 

δημιουργείτε λογαριασμό και προφίλ χρήστη, συμπληρώνετε μια φόρμα στην Υπηρεσία μας, 

δημιουργείτε ή επεξεργάζεστε το προφίλ χρήστη σας στην Υπηρεσία, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω 

τηλεφώνου, SMS, e-mail ή με άλλο τρόπο, απαντάτε σε ερωτήσεις του WUIZ, δημοσιεύετε σχόλια 

χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συνομιλίας στην Υπηρεσία μας ή χρησιμοποιήστε κάποια άλλη 

δυνατότητα της Υπηρεσίας μας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από τρίτους, 

όπως κοινωνικά δίκτυα.       

 2.2 Θα σας ενημερώσουμε σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η παροχή ορισμένων 

προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να σας παρέχουμε ορισμένα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας. Εάν 

επιλέξετε να μην παρέχετε τέτοια προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να μην μπορούμε να παρέχουμε την 

Υπηρεσία σε εσάς ή να ανταποκριθούμε σε άλλα αιτήματά σας.       

Ο πίνακας στο Παράρτημα 1 καθορίζει τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για 

εσάς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα, καθώς και τη νομική βάση δυνάμει 

της οποίας επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα.  

2.3 Συλλέγουμε επίσης έμμεσα αυτόματα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης και 

χρήσης της Υπηρεσίας και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να έχετε 

πρόσβαση στην Υπηρεσία.       



Ο πίνακας στο Παράρτημα 2 καθορίζει τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για 

εσάς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Ο πίνακας παραθέτει επίσης τη 

νομική βάση δυνάμει της οποία πραγματοποιείται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.           

 2.4 Μπορούμε να συνδέσουμε ή να συνδυάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς 

με  τις πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε μια 

εξατομικευμένη εμπειρία ανεξάρτητα από το πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας.       

2.5 Μπορούμε να καταστήσουμε ανώνυμα οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε 

(έτσι ώστε να μην συνδέονται με το πρόσωπό σας). Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμες 

πληροφορίες για σκοπούς που περιλαμβάνουν τον έλεγχο των συστημάτων πληροφορικής μας, την 

έρευνα, την ανάλυση δεδομένων, τη βελτίωση της Υπηρεσίας μας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

λειτουργιών. Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τέτοιες ανώνυμες πληροφορίες σε άλλους.       

 2.6 Θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς για όσο διάστημα είναι 

απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στο Παράρτημα 1 και στο Παράρτημα 2 και σύμφωνα με τις 

νομικές μας υποχρεώσεις και τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.       

3. ΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

3.1 Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα ακόλουθα πρόσωπα (εφόσον 

απαιτείται σύμφωνα με τις χρήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα 1 και 2) :    

 (α) Παρόχους υπηρεσιών και σύμβουλους: ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά 

σας δεδομένα με τρίτους προμηθευτές και άλλους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) 

υπηρεσίες για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών, μεταφορές και παραδόσεις, παροχής 

συμβουλών / outsourcing, τράπεζες και άλλους παρόχους υποστήριξης και παροχής διοικητικών 

υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εμάς, επιχειρηματικούς συνεργάτες και 

συνεργάτες για διαχείριση και συντήρηση των δεδομένων μας, διανομή email, έρευνα και ανάλυση, 

διαχείριση προωθητικών ενεργειών της μάρκας και των υπηρεσιών, Google, Facebook, καθώς και 

διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών και στοιχείων, στα πλαίσια συμφωνιών που έχουν καταρτιστεί. 

Επιπλέον, η κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν η 

Εταιρεία ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων μας αποκτηθούν από τρίτο μέρος, οπότε 

στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα που κατέχονται από εμάς για ιδιώτες θα 

συμπεριληφθούν ως μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία ή αν η Εταιρεία έχει υποχρέωση να 

αποκαλύψει ή να μοιραστεί τις πληροφορίες των ατόμων προκειμένου να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε 

νομική ή κανονιστική υποχρέωση.                            

(β) Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: όπου έχετε συνδέσει έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

με την Υπηρεσία μας, ενδέχεται να δημοσιεύσουμε τα σχόλια και τις απόψεις σας σχετικά με τις 

Υπηρεσίες μας στις σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να σας επισημάνουμε σε αυτές τις 

αναρτήσεις.                              

(γ) Αγοραστές και τρίτα μέρη σε σχέση με μια επιχειρηματική συναλλαγή: τα προσωπικά 

σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους σε σχέση με μια συναλλαγή, όπως συγχώνευση, 

πώληση περιουσιακών στοιχείων ή μετοχών, αναδιοργάνωση, χρηματοδότηση, αλλαγή ελέγχου ή 

απόκτηση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας.                               



(δ) Επιβολή του νόμου, ρυθμιστικές αρχές και άλλα μέρη για λόγους που επιβάλλονται από το 

νόμο: ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, όπως απαιτείται από το 

νόμο ή εάν εύλογα πιστεύουμε ότι η ενέργεια αυτή είναι απαραίτητη για (i) συμμόρφωση με το νόμο και 

τις απαιτήσεις αυτού, (ii) εντοπισμό και διερεύνηση παράνομων δραστηριοτήτων και παραβιάσεων 

συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρήσης των Υπηρεσιών μας και / ή (iii) άσκηση ή 

προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της ή 

τρίτων.                         

4. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

4.1 Ασφάλεια. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των 

προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλαγή ή ζημιά. Όλα τα 

προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε θα αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Όλες οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας μας θα προστατεύονται με 

τεχνολογία κρυπτογράφησης. Δεν θα σας στείλουμε ποτέ ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ζητώντας στοιχεία του 

λογαριασμού σας, κωδικό πρόσβασης, στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή αριθμούς 

ταυτότητας.      

4.2 Διεθνής μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα πρέπει να 

μεταφερθούν εκτός ΕΕ / ΕΟΧ σε τρίτα μέρη, σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχει επαρκές επίπεδο 

προστασίας δεδομένων, θα λάβουμε κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των κατάλληλων μηχανισμών 

μεταφοράς δεδομένων και για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας 

δεδομένα δεδομένων διαχειρίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους 

κανονισμούς και την παρούσα πολιτική απορρήτου.      

 4.3 Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως 

απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδομένα και 

για οποιονδήποτε άλλο επιτρεπόμενο σκοπό. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπου απαιτείται με βάση τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή εσείς 

οι ίδιοι επιτρέπεται στην Εταιρεία να το πράξει. Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρειάζονται 

πλέον, είτε θα καθίστανται ανώνυμα (και οι ανώνυμες πληροφορίες θα μπορούν να διατηρηθούν από 

την Εταιρεία) ή θα καταστρέφονται με ασφάλεια.    

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

5.1 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα 

δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί η Εταιρεία μας: 

 (α) Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε:    

1. επιβεβαίωση αναφορικά με το εάν και πού επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, 

2. πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους 

σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο καθορίζουμε τις ισχύουσες περιόδους διατήρησης αυτών σύμφωνα με τους 

ισχύοντες νόμους και τις εσωτερικές πολιτικές, 



3. πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους ενδέχεται να 

κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και 

4. ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. 

(β) Δικαίωμα φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των 

προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη, αναγνώσιμη 

από μηχανή μορφή που υποστηρίζει επαναχρησιμοποίηση τους ή να ζητήσετε τη μεταφορά των 

προσωπικών σας δεδομένων σε άλλο πρόσωπο.    

(γ) Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών 

προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.    

(δ) Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μας ζητήσετε να 

διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν η συνέχιση της 

επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων δεν δικαιολογείται.    

(ε) Δικαίωμα περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μας ζητήσετε να 

περιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η 

συνεχιζόμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων με αυτόν τον τρόπο δεν δικαιολογείται, όπως 

όταν αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων από εσάς.    

(στ) Δικαίωμα εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία βάσει των 

νόμιμων συμφερόντων μας, όπου υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη περίπτωσή 

σας. Ενδέχεται να υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για τη συνέχιση της επεξεργασίας των προσωπικών 

σας δεδομένων και θα τους αξιολογήσουμε και θα σας ενημερώσουμε εάν αυτό ισχύει. Μπορείτε να 

αντιταχθείτε σε δραστηριότητες μάρκετινγκ για οποιονδήποτε λόγο.       

 5.2 Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος αυτής της πολιτικής απορρήτου. Μπορείτε επίσης 

να ελέγξετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε υποβάλει, πραγματοποιώντας 

σύνδεση στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή.    

 5.3 Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εθνική αρχή προστασίας 

δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με την τοπική σας αρχή 

προστασίας δεδομένων διατίθενται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/bodies/authorities/index_en.htm.      

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

6.1 Η Υπηρεσία μας μπορεί, κατά καιρούς, να περιέχει συνδέσμους προς και από τρίτους ιστότοπους, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων άλλων χρηστών, των δικτύων συνεργατών μας, των διαφημιζόμενων 

επιχειρήσεων, των εμπόρων συνεργατών, δημοσιεύσεις ειδήσεων και των συνδεδεμένων εταιρειών 

μας. Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, θα πρέπει να 

λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι εμείς δεν φέρουμε 

καμία ευθύνη για την πολιτική τους. Ελέγξτε τις κατά περίπτωση πολιτικές αυτών των ιστοτόπων προτού 

υποβάλετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτούς.              

7.  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
https://translate.google.com/translate?hl=el&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm


7.1 Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας 

προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν αντιληφθείτε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει 

προσωπικά δεδομένα, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα 

παρακάτω στοιχεία, ώστε να λάβουμε μέτρα για την διαγραφή τέτοιων δεδομένων και το κλείσιμο κάθε 

λογαριασμού που έχει δημιουργήσει το παιδί σας σε μας.    

8.            ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

8.1 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική για να 

αντικατοπτρίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις νομικές και ρυθμιστικές αλλαγές και τις επιχειρηματικές 

πρακτικές της, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Εάν η Εταιρεία αλλάξει τις πρακτικές απορρήτου της, 

μια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής θα αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές, δημοσιεύοντας 

τυχόν αναθεωρήσεις με την αντίστοιχη επικαιροποίηση της ημερομηνίας ισχύος που αναφέρεται στο 

κάτω μέρος αυτής της Πολιτικής. Συνεπώς, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα 

για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

9. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

9.1 Εάν χρειάζεται να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε, είτε για νομικούς, μάρκετινγκ 

ή άλλους σκοπούς που σχετίζονται με το WUIZ, θα επιλέξουμε ποιος πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος 

τρόπος να έρθουμε σε επαφή μαζί σας. H επικοινωνία μας θα πραγματοποιείται συνήθως μέσω email ή 

με σχετική ειδοποίηση μέσω της Υπηρεσία μας. Το γεγονός ότι ενδέχεται να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις 

δεν θα σας εμποδίσει από το να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τον συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας, 

όπως περιγράφεται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου. 

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 

10.1 Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το dataprotection@wuiz.com ή το legal@wuiz.com εάν έχετε 

οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια και αιτήματα σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.    

10.2 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, έχει καταρτιστεί στην Ελληνική και στην Αγγλική. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας υπερισχύει το κείμενο που είναι γραμμένο στην Ελληνική. 

10.3 H παρούσα Πολιτική Απορρήτου τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 3 Δεκεμβρίου 2020.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Κατηγορία 

Προσωπικών Δεδομένων 

Πώς μπορούμε να τα 

χρησιμοποιήσουμε 

Νομική βάση για την 

επεξεργασία 

Στοιχεία επικοινωνίας όπως το 

ονοματεπώνυμο, ο αριθμός 

τηλεφώνου, η διεύθυνση και 

η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σας.   

Ενδέχεται να 

χρησιμοποιήσουμε αυτές τις 

πληροφορίες για έλεγχο 

ταυτότητας του λογαριασμού 

σας. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την 

εκτέλεση των Όρων Χρήσης 

και των Όρων Διεξαγωγής 

του WUIZ και για τη λήψη 

μέτρων πριν από την 

κατάρτιση οποιασδήποτε 

σύμβασης μαζί μας για τη 

χρήση της Υπηρεσίας. 

Ενδέχεται να 

χρησιμοποιήσουμε αυτές τις 

πληροφορίες για να 

επικοινωνήσουμε μαζί σας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αποστολής επικοινωνιών που 

σχετίζονται με την Υπηρεσία, 

όπως η ειδοποίηση όταν 

έχετε κερδίσει ένα WUIZ. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την 

εκτέλεση των Όρων Χρήσης 

και των Όρων Διεξαγωγής 

του WUIZ και για τη λήψη 

μέτρων πριν από την 

κατάρτιση οποιασδήποτε 

σύμβασης μαζί μας για τη 

χρήση της Υπηρεσίας. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για να 

απαντήσουμε σε ερωτήσεις 

και να διαχειριστούμε 

παράπονα που υποβάλλονται 

από εσάς ή σχετικά με εσάς 

σχετικά με την Υπηρεσία. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα νόμιμα 

συμφέροντά μας, δηλαδή τη 

διαχείριση της Υπηρεσίας 

και για την αποτελεσματική 

επικοινωνία μαζί σας για την 

απάντηση στα ερωτήματα ή 

τα παράπονά σας. 

Πληροφορίες προφίλ, όπως το 

όνομα χρήστη, η εικόνα προφίλ 

και τα στοιχεία άλλων χρηστών 

που έχετε προσκαλέσει να 

χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία 

μας.     

Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για να 

λειτουργούμε, να διατηρούμε 

και να σας παρέχουμε τις 

δυνατότητες και τη 

λειτουργικότητα της 

Υπηρεσίας. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την 

εκτέλεση των Όρων Χρήσης 

και των Όρων Διεξαγωγής 

του WUIZ και για τη λήψη 

μέτρων πριν από την 

κατάρτιση οποιασδήποτε 

σύμβασης μαζί μας για τη 

χρήση της Υπηρεσίας. 



Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για την 

προώθηση της Υπηρεσίας 

μας, όπως την πρόσκληση 

νέων χρηστών στην Υπηρεσία 

μας ή την επισήμανσή σας σε 

σχόλια στις σελίδες 

κοινωνικών μέσων. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα νόμιμα 

συμφέροντά μας, δηλαδή 

για την προώθηση 

της Υπηρεσίας μας. Θα 

ζητείται η συγκατάθεσή σας 

όπου απαιτείται.  

Αριθμός φορολογικού 

μητρώου (εφόσον απαιτείται 

εκ του νόμου).  

Μπορεί να απαιτηθεί να 

χρησιμοποιήσουμε αυτές τις 

πληροφορίες για να 

συμμορφωθούμε με τις 

υποχρεώσεις αναφοράς μας 

προς τις φορολογικές αρχές 

σε περίπτωση που κερδίσετε 

ένα βραβείο κατά τη χρήση 

της Υπηρεσίας μας. 

Η επεξεργασία μπορεί να 

κριθεί απαραίτητη για τα 

νόμιμα συμφέροντά σας, 

δηλαδή τη συμμόρφωση με 

τις νομικές σας υποχρεώσεις 

για την αναφορά κερδών 

στις φορολογικές αρχές. 

Συνομιλία, σχόλια και 

απόψεις. Όταν επικοινωνείτε 

μαζί μας απευθείας, π.χ. μέσω 

email, τηλεφώνου ή όταν 

συμμετέχετε σε μια συνομιλία 

στην Υπηρεσία μας, θα 

καταγράφουμε τα σχόλια και τις 

απόψεις σας.   

Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για να 

λειτουργούμε, να διατηρούμε 

και να σας παρέχουμε τις 

δυνατότητες και τη 

λειτουργικότητα της 

Υπηρεσίας. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την 

εκτέλεση των Όρων Χρήσης 

και των Όρων Διεξαγωγής 

του WUIZ και για τη λήψη 

μέτρων πριν από την 

κατάρτιση οποιασδήποτε 

σύμβασης μαζί μας για τη 

χρήση της Υπηρεσίας.  

Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για να 

ανταποκρινόμαστε στις 

ερωτήσεις, στα θέματα και 

στις ανησυχίες σας. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα νόμιμα 

συμφέροντά μας, δηλαδή 

επικοινωνία με χρήστες και 

απάντηση σε ερωτήσεις, 

παράπονα και ανησυχίες. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για να 

αναπτύξουμε νέα προϊόντα 

και λειτουργίες που 

διατίθενται μέσω της 

Υπηρεσίας μας ή για να 

βελτιώσουμε με άλλο τρόπο 

την Υπηρεσία μας. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα νόμιμα 

συμφέροντά μας, δηλαδή 

ανάπτυξη και βελτίωση 

της Υπηρεσίας μας. 



Πληροφορίες σχετικά με τη 

χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, 

όπως ο αριθμός των WUIZ στα 

οποία συμμετείχατε στην 

Υπηρεσία μας, οι απαντήσεις 

σας στις ερωτήσεις στο WUIZ 

και τα χρηματικά έπαθλα που 

κερδίσατε κατά τη χρήση της 

Υπηρεσίας.    

Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για να 

λειτουργούμε, να διατηρούμε 

και να παρέχουμε σε εσάς τις 

δυνατότητες και τη 

λειτουργικότητα της 

Υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένης της 

καταβολής σε εσάς 

χρηματικών επάθλων που 

μπορεί να κερδίσετε όταν 

χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την 

εκτέλεση των Όρων Χρήσης 

και των Όρων Διεξαγωγής 

του WUIZ και για τη λήψη 

μέτρων πριν από την 

κατάρτιση οποιασδήποτε 

σύμβασης μαζί μας για τη 

χρήση της Υπηρεσίας. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για να 

αναπτύξουμε νέα προϊόντα 

και δυνατότητες που 

διατίθενται μέσω της 

Υπηρεσίας μας ή για να 

βελτιώσουμε με άλλο τρόπο 

την Υπηρεσία μας. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα νόμιμα 

συμφέροντά μας, δηλαδή 

την ανάπτυξη και 

βελτίωση της Υπηρεσίας μας 

ή ορισμένων 

χαρακτηριστικών της 

Υπηρεσίας μας. 

Πληροφορίες που 

λαμβάνονται από τρίτα μέρη, 

όπως μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Εάν συνδέσετε ένα 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης με 

την Υπηρεσία μας ή 

αλληλοεπιδράσετε με την 

Υπηρεσία μας μέσω ενός 

κοινωνικού δικτύου, ενδέχεται 

να λάβουμε πληροφορίες από 

το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 

όπως το όνομά σας, τις 

πληροφορίες προφίλ και 

οποιεσδήποτε άλλες 

πληροφορίες επιτρέπετε στο 

μέσο κοινωνικής δικτύωσης να 

κοινοποιεί σε τρίτους. Τα 

δεδομένα που λαμβάνουμε 

εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις 

απορρήτου σας στο μέσο 

κοινωνικής δικτύωσης.  

Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για να σας 

επιτρέψουμε να συνδεθείτε 

στην Υπηρεσία. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για την 

εκτέλεση των Όρων Χρήσης 

και των Όρων Διεξαγωγής 

του WUIZ και για τη λήψη 

μέτρων πριν από την 

κατάρτιση οποιασδήποτε 

σύμβασης μαζί μας για τη 

χρήση της Υπηρεσίας. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για να 

προσαρμόσουμε τον τρόπο 

παρουσίασης της Υπηρεσίας 

σε εσάς. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα νόμιμα 

συμφέροντά μας, δηλαδή 

την προσαρμογή της 

Υπηρεσίας μας στις 

απαιτήσεις του χρήστη. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες για την 

προώθηση της Υπηρεσίας 

μας, όπως την επισήμανση 

σας (tag) σε σχόλια στις 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα νόμιμα 

συμφέροντά μας, δηλαδή 

την προώθηση της 

Υπηρεσίας μας. Θα ζητείται 



σελίδες μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης. 

η συγκατάθεσή σας όπου 

απαιτείται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓONTAI ΑΥΤΟΜΑΤΑ 

Κατηγορία 

προσωπικών δεδομένων 
Πώς το χρησιμοποιούμε 

Νομική βάση για 

την επεξεργασία 

Πληροφορίες σχετικά με τον 

τρόπο πρόσβασης και χρήσης 

της Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, 

ο ιστότοπος στον οποίο 

βρισκόσασταν πριν εισέλθετε 

στον ιστότοπό μας και ο 

ιστότοπος στον οποίο πηγαίνετε 

όταν αποχωρείτε από τον 

ιστότοπό μας, πόσο συχνά έχετε 

πρόσβαση στην Υπηρεσία, τον 

χρόνο κατά τον οποίο 

εισέρχεστε στην Υπηρεσία μας 

και το χρονικό διάστημα κατά το 

οποίο την χρησιμοποιείτε, την 

κατά προσέγγιση τοποθεσία 

στην οποία βρίσκεστε όταν 

εισέρχεστε στην Υπηρεσία, εάν 

έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία 

από πολλές συσκευές και άλλες 

ενέργειες που πραγματοποιείτε 

στην Υπηρεσία.  

Χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και 

συνδέεστε στην Υπηρεσία μας για να σας 

παρουσιάσουμε την Υπηρεσία μας στη 

συσκευή σας. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα 

νόμιμα συμφέροντά 

μας, δηλαδή για την 

προσαρμογή της 

Υπηρεσίας μας στον 

χρήστη. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για 

να προσδιορίσουμε προϊόντα και 

υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν 

για σκοπούς μάρκετινγκ. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα 

νόμιμα συμφέροντά 

μας, δηλαδή για 

σκοπούς άμεσου 

μάρκετινγκ (direct 

marketing), στο 

μέτρο που 

επιτρέπεται από το 

νόμο. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για 

να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε 

την Υπηρεσία και την επιχείρησή μας, να 

επιλύουμε ζητήματα και να ενημερώνουμε 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα 

νόμιμα συμφέροντά 

μας, δηλαδή για 

την παρακολούθηση 

και επίλυση 

προβλημάτων της 

Υπηρεσία μας και τη 

βελτίωση της 

Υπηρεσίας μας 

γενικά. 



Αρχεία καταγραφής και 

πληροφορίες σχετικά με τη 

συσκευή σας. Συλλέγουμε 

επίσης πληροφορίες σχετικά με 

τον υπολογιστή, το tablet, το 

smartphone ή άλλη ηλεκτρονική 

συσκευή που χρησιμοποιείτε για 

να συνδεθείτε στην Υπηρεσία 

μας. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορούν να περιλαμβάνουν 

λεπτομέρειες σχετικά με τον 

τύπο της συσκευής, μοναδικούς 

αριθμούς αναγνώρισης 

συσκευών, λειτουργικά 

συστήματα, προγράμματα 

περιήγησης και εφαρμογές που 

συνδέονται με την Υπηρεσία μας 

μέσω της συσκευής, του 

παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου 

ή του δικτύου κινητής 

τηλεφωνίας σας, τη διεύθυνση 

IP και τον αριθμό τηλεφώνου της 

συσκευής σας (εφόσον 

υφίσταται).  

Χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με 

τον τρόπο που χρησιμοποιείτε και 

συνδέεστε στην Υπηρεσία μας για να 

παρουσιάσουμε την Υπηρεσία μας στη 

συσκευή σας. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα 

νόμιμα συμφέροντά 

μας, δηλαδή για την 

προσαρμογή της 

Υπηρεσίας μας στις 

ανάγκες του χρήστη. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για 

να προσδιορίσουμε προϊόντα και 

υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν 

για σκοπούς μάρκετινγκ. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα 

νόμιμα συμφέροντά 

μας, δηλαδή για 

σκοπούς άμεσου 

μάρκετινγκ (direct 

marketing), στο 

μέτρο που 

επιτρέπεται από το 

νόμο. 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για 

να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε 

την Υπηρεσία και την επιχείρησή μας, να 

επιλύουμε ζητήματα και να ενημερώνουμε 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα 

νόμιμα συμφέροντά 

μας, δηλαδή για την 

παρακολούθηση και 

επίλυση 

προβλημάτων της 

Υπηρεσία μας και τη 

βελτίωση της 

Υπηρεσίας μας 

γενικά.  

Πληροφορίες τοποθεσίας κατά 

προσέγγιση. Εκτός από τις 

πληροφορίες που επιλέγετε να 

μας παρέχετε, δεν συλλέγουμε 

πληροφορίες σχετικά με την 

ακριβή τοποθεσία σας. Η 

διεύθυνση IP της συσκευής σας 

μπορεί να μας βοηθήσει να 

προσδιορίσουμε μια κατά 

προσέγγιση την τοποθεσία σας.  

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας 

παρέχετε σχετικά με την τοποθεσία σας για 

να ενημερώσουμε και να σχεδιάσουμε τη 

στρατηγική μάρκετινγκ μας. 

Η επεξεργασία είναι 

απαραίτητη για τα 

νόμιμα συμφέροντά 

μας, δηλαδή για 

σκοπούς άμεσου 

μάρκετινγκ (direct 

marketing), στο 

μέτρο που 

επιτρέπεται από το 

νόμο. 

  

  

 


