
Πληροφορίες περί προστασίας δεδομένων 
 

 

Δια του παρόντος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της κινητής εφαρμογής της Delta-Sport.  

 

1. Υπεύθυνος υπό την έννοια της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων (Άρθρο 4 Παρ. 7 

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ) είναι η εταιρεία: 

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 
Wragekamp 6 
22397 Hamburg 
Deutschland (Γερμανία) 
Τηλ.: +49 40 5 27 310 0 
Email: info@delta-sport.com 
Ιστοσελίδα: www.delta-sport.com 
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επόπτη προστασίας δεδομένων στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

 

Email: dsb@delta-sport.com  

 

ή  

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 

- Der Datenschutzbeauftragte - 

Wragekamp 6 

22397 Hamburg 

Deutschland (Γερμανία) 

Tel.: +49 40 5 27 310 323 
 

Σε περίπτωση αποριών σχετικά με την προστασία δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε 
απευθείας στον επόπτη προστασίας δεδομένων. 
 
2. Επεξεργασία δεδομένων με λήψη της εφαρμογής 
 
Επισημαίνουμε ότι κατά τη λήψη των δεδομένων της εφαρμογής, προσωπικά δεδομένα 
μεταβιβάζονται στον φορέα λειτουργίας του καταστήματος της εφαρμογής, από το οποίο 
κατεβάζετε την εφαρμογή. Κατά τη λήψη της εφαρμογής μεταβιβάζονται στο εκάστοτε 
κατάστημα εφαρμογής απαραίτητες πληροφορίες, κυρίως το όνομα χρήστη, η ηλεκτρονική 
διεύθυνση, ο αριθμός πελάτη στο κατάστημα εφαρμογής και ο μεμονωμένος κωδικός 
συσκευής. Σε αυτή την επεξεργασία δεδομένων δεν έχουμε καμία επιρροή. Υπεύθυνος εδώ 
είναι ο φορέας λειτουργίας του εκάστοτε καταστήματος εφαρμογής. Περισσότερες οδηγίες 
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σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων θα βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων του 
εκάστοτε καταστήματος εφαρμογής του φορέα λειτουργίας.  
 
3. Επεξεργασία δεδομένων κατά τη χρήση της κινητής εφαρμογής  

 

Η κινητή εφαρμογή φορτώνεται στη φορητή τερματική συσκευή σας και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

 

Σε ορισμένες εφαρμογές, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες 

της εφαρμογής, πρέπει να εκχωρήσετε τις άδειες της εφαρμογής για την πρόσβαση στις 

αντίστοιχες λειτουργίες της τερματικής συσκευής σας, για παράδειγμα πρόσβαση στο 

σύστημα αποθήκευσης για την αποθήκευση φωτογραφιών και βίντεο στη φορητή συσκευή 

σας, εάν η εφαρμογή προβλέπει αυτή τη δυνατότητα. Εάν μία εφαρμογή επιτρέπει μία 

αποθήκευση δεδομένων, αυτή γίνεται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο.  

 

Κατά τη χρήση των εφαρμογών που προσφέρουμε δεν συγκεντρώνονται προσωπικά δεδομένα. 

 

 

4. Τα δικαιώματά σας  

(1) Έχετε δικαιώματα έναντι της εταιρείας μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα:  

 – Δικαίωμα πληροφόρησης,  

 – Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής,  

 – Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,  

 – Δικαίωμα ένστασης κατά της επεξεργασίας,  

 – Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων. 

 

(2) Επίσης, έχετε το δικαίωμα άσκησης προσφυγής σε μία εποπτική αρχή προστασίας 

δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στην εταιρεία μας. 

 


