Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τελευταία ενημέρωση: 1 Νοεμβρίου 2021
Επισκόπηση
Η Mars είναι μια οικογενειακή επιχείρηση εδώ και πάνω από 100 χρόνια και είναι
περήφανη γι’ αυτό. Αυτή η ανεξαρτησία μάς δίνει το πλεονέκτημα να μπορούμε να
σκεφτόμαστε σε γενιές, όχι σε τρίμηνα, ώστε να μπορούμε να επενδύουμε στο
μακροπρόθεσμο μέλλον της επιχείρησής μας, των ανθρώπων μας, των
καταναλωτών μας και του πλανήτη — καθοδηγούμενοι πάντοτε από τις σταθερές
Αρχές μας. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος που θέλουμε να έχουμε αύριο ξεκινά από τον
τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε σήμερα.
Οι Αρχές μας σε σχέση με την ιδιωτικότητα των δεδομένων:
1. Εκτιμούμε και σεβόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχουν
εμπιστευτεί.
2. Στόχος μας είναι η διαφάνεια και η υπευθυνότητα στη διαχείριση των
Προσωπικών Δεδομένων που μας εμπιστεύεστε, καθοδηγούμενοι από τις
Πέντε Αρχές μας και τη νομοθεσία.
3. Τηρούμε και σεβόμαστε τα δικαιώματα ιδιωτικότητας των καταναλωτών,
των πελατών και των υποψήφιων υπαλλήλων μας.
4. Δεσμευόμαστε για τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών ιδιωτικότητας και
ασφαλείας μας.
Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων στη Mars,
Incorporated και την οικογένεια εταιρειών της, η οποία περιλαμβάνει θυγατρικές
και συνδεδεμένες εταιρείες (εφεξής, συλλογικά, "Mars", "εμείς", "εμάς" ή "μας"),
μέσω των ιστοτόπων μας, των εφαρμογών για κινητά ή άλλων ιστότοπων, στους
οποίους έχει αναρτηθεί η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας (εφεξής, συλλογικά, οι
"Ιστότοποι"). Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας ισχύει επίσης για πληροφορίες
που συλλέγονται από εσάς προσωπικά και σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα
λιανικής, τα διαγνωστικά κέντρα, τα κέντρα απεικόνισης ή/και τα κτηνιατρεία και τα
κέντρα κατοικίδιων ζώων μας (επίσης, εφεξής, οι "Ιστότοποι"), καθώς και όταν
υποβάλλετε αίτηση για εργασία στη Mars.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε μαζί σας για να απαντήσουμε άμεσα σε
οποιεσδήποτε τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες που ενδέχεται να έχετε.
Εάν έχετε κάποια γενική ερώτηση, θέλετε να επικοινωνήσετε με την παγκόσμια
ομάδα ιδιωτικότητας ή/και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Mars,
παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ. Εάν έχετε ένα αίτημα σχετικά με τα δεδομένα σας
και θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ. Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια και επιθυμείτε
να ασκήσετε το δικαίωμά σας να ζητήσετε να μην προβαίνουμε σε πώληση των
προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ. Μπορείτε επίσης
να υποβάλετε αίτημα καλώντας στο 1-844-316-5985 ή επικοινωνώντας με μια
συγκεκριμένη οντότητα της Mars με την οποία έχετε σχέση,
συμπεριλαμβανομένων των εξής:
•
•
•

Banfield Pet Hospital: κάνοντας κλικ εδώ ή καλώντας στο 888-899-7071
BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: κάνοντας κλικ εδώ ή
καλώντας στο 855-900-8444
VCA Animal Hospitals: κάνοντας κλικ εδώ ή καλώντας στο 1-844-2765786.

Για να εκτυπώσετε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας, κάντε κλικ εδώ.
Πού εφαρμόζεται αυτή η Δήλωση Ιδιωτικότητας;
Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα που
συλλέγονται ή υπόκεινται σε επεξεργασία από τη Mars, Incorporated και την
οικογένεια εταιρειών της. Η Δήλωση Ιδιωτικότητας ισχύει σε περιπτώσεις που
συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα αυτοπροσώπως, μέσω των ιστοτόπων μας,
των κινητών εφαρμογών, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των κτηνιατρείων, των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων ιστοτόπων, στους οποίους έχει
αναρτηθεί η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας (εφεξής "Ιστότοποι"). Τα
Προσωπικά Δεδομένα σας περιλαμβάνουν πληροφορίες ή συνδυασμό
πληροφοριών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άμεσα ή έμμεσα για την
ταυτοποίησή σας (εφεξής "Προσωπικά Δεδομένα"). Αυτές οι πληροφορίες
περιλαμβάνουν αναγνωριστικά στοιχεία όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας,

δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακό αναγνωριστικό ή παράγοντες που αφορούν
τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική
ταυτότητά σας. Λάβετε υπόψη ότι ο ορισμός των Προσωπικών Δεδομένων
μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή. Εάν συλλέξουμε πληροφορίες που θεωρούνται
Προσωπικά Δεδομένα στην περιοχή σας, θα τις αντιμετωπίσουμε αναλόγως,
σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας και την ισχύουσα τοπική
νομοθεσία.
Διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας για να κατανοήσετε τις
πολιτικές και τις πρακτικές μας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Η
παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας ενδέχεται να αλλάζει κατά καιρούς. Θα σας
ενημερώσουμε για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές, δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στην
αρχική μας σελίδα για εύλογο χρονικό διάστημα και αλλάζοντας την ημερομηνία
"Τελευταίας ενημέρωσης". Ελέγξτε ξανά για ενημερώσεις.
Ακολουθούμε τους νόμους περί προστασίας δεδομένων σε επίπεδο χώρας και
πολιτειών και συνεργαζόμαστε με τις αρχές προστασίας δεδομένων.
Εάν βρίσκεστε σε χώρα που αναγνωρίζει την έννοια του "υπεύθυνου
επεξεργασίας δεδομένων", ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η:
Mars, Incorporated
c/o: Chief Data Protection and Chief Privacy Officer
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Επικοινωνία: Chief.Privacy.Officer@effem.com ή privacy@effem.com
Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων συλλέγουμε και
επεξεργαζόμαστε;
Ενδέχεται να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε διάφορες κατηγορίες
Προσωπικών Δεδομένων. Οι ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την πηγή, τον σκοπό και τη δυνατότητα
κοινοποίησής τους.

•

•

•

Αναγνωριστικά. Λαμβάνουμε αναγνωριστικά απευθείας από εσάς ή από
τρίτα μέρη, όπως μεσίτες δεδομένων ή πλατφόρμες μέσων κοινωνικής
δικτύωσης. Τα αναγνωριστικά είναι στοιχεία όπως το όνομά σας ή τα
στοιχεία επικοινωνίας σας. Τα χρησιμοποιούμε για την παροχή και τη
βελτίωση των χαρακτηριστικών, των προϊόντων και υπηρεσιών που
ζητάτε∙ για εγγραφή, διαγωνισμούς και προσφορές∙ για να
επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή πληροφοριών∙ για να
παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες και για να σας
στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και άλλες
πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή την οικογένεια εταιρειών μας∙
όταν εκτελούμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας προς εσάς∙ για την
επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που απαιτείται για την
αξιολόγηση και αποδοχή πελατών ή προμηθευτών∙ για την παροχή
σχετικών διαφημίσεων∙ ή/και για σκοπούς έρευνας. Κοινοποιούνται για
επιχειρηματικούς σκοπούς στην οικογένεια εταιρειών της Mars και σε
παρόχους υπηρεσιών.
Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που εμπεριέχονται στα αρχεία
πελατών. Αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς. Τα χρησιμοποιούμε
για την παροχή και βελτίωση των χαρακτηριστικών, των προϊόντων και
των υπηρεσιών που ζητάτε∙ για να παρέχουμε εξατομικευμένο
περιεχόμενο, πληροφορίες και για να σας στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια,
δείγματα, προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας
ή την οικογένεια εταιρειών μας∙ όταν εκτελούμε τις συμβατικές
υποχρεώσεις μας προς εσάς∙ ή/και για την επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων που απαιτείται για την αξιολόγηση και αποδοχή πελατών ή
προμηθευτών. Κοινοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς στην
οικογένεια εταιρειών της Mars και σε παρόχους υπηρεσιών.
Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των
προστατευόμενων χαρακτηριστικών ταξινόμησης, της γεωγραφικής
θέσης και των πληροφοριών ακριβούς γεωγραφικής θέσης.
Λαμβάνουμε προστατευμένα χαρακτηριστικά ταξινόμησης και
πληροφορίες ακριβούς γεωγραφικής τοποθεσίας απευθείας από εσάς ή
από τρίτα μέρη, όπως μεσίτες δεδομένων ή πλατφόρμες μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Λαμβάνουμε επίσης δεδομένα γεωγραφικής

•

•

τοποθεσίας απευθείας από εσάς, εμμέσως από εσάς (π.χ. εάν επιτρέπετε
τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας) ή/και από τρίτους όπως
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ενδέχεται να τα
χρησιμοποιήσουμε για την παροχή και βελτίωση των χαρακτηριστικών,
προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε∙ για εγγραφή, διαγωνισμούς και
προσφορές∙ για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο,
πληροφορίες και για να σας στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα,
προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή την
οικογένεια των επιχειρήσεών μας∙ όταν εκτελούμε τις συμβατικές
υποχρεώσεις μας προς εσάς∙ για την επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων που απαιτείται για την αξιολόγηση και αποδοχή πελατών ή
προμηθευτών∙ ή/και για την παροχή σχετικών διαφημίσεων.
Κοινοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς στην οικογένεια εταιρειών
της Mars και σε παρόχους υπηρεσιών.
Εμπορικές πληροφορίες. Λαμβάνουμε αυτές τις πληροφορίες απευθείας
από εσάς όταν αγοράζετε αγαθά και υπηρεσίες σε οποιοδήποτε από τα
καταστήματα λιανικής μας, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρείων ή
των ιστοτόπων μας. Χρησιμοποιούμε εμπορικές πληροφορίες για την
παροχή και βελτίωση των χαρακτηριστικών, προϊόντων και υπηρεσιών
που ζητάτε∙ για να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες
και για να σας στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και
άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή την οικογένεια εταιρειών
μας∙ ή/και για την παροχή σχετικών διαφημίσεων. Κοινοποιούνται για
επιχειρηματικούς σκοπούς στην οικογένεια εταιρειών της Mars και σε
παρόχους υπηρεσιών.
Διαδικτυακή ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα δικτύου. Λαμβάνουμε
αυτές τις πληροφορίες εμμέσως από εσάς (π.χ. από την παρατήρηση των
ενεργειών σας στους Ιστοτόπους μας) ή από τρίτα μέρη, όπως παρόχους
υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων. Τις χρησιμοποιούμε για να σας
παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες και για να σας
στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και άλλες
πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή την οικογένεια των
επιχειρήσεών μας∙ ή/και για την προβολή σχετικών διαφημίσεων.

•

•

Κοινοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς στην οικογένεια εταιρειών
της Mars και σε παρόχους υπηρεσιών.
Επαγγελματικές πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικές με την
απασχόληση. Λαμβάνουμε επαγγελματικές πληροφορίες ή πληροφορίες
σχετικές με την απασχόληση απευθείας από εσάς ή από τρίτα μέρη (π.χ.
πάροχο υπηρεσιών ελέγχου ιστορικού). Τις χρησιμοποιούμε για την
επεξεργασία αιτήσεων πρόσληψης και όταν εκτελούμε συμβατικές
υποχρεώσεις μας προς εσάς. Κοινοποιούνται για επιχειρηματικούς
σκοπούς στην οικογένεια εταιρειών της Mars και σε παρόχους υπηρεσιών.
Συμπεράσματα που προκύπτουν από άλλα Προσωπικά Δεδομένα.
Λαμβάνουμε αυτά τα συμπεράσματα εμμέσως από εσάς (π.χ. από την
παρατήρηση των ενεργειών σας στους Ιστοτόπους μας) ή από τρίτα μέρη,
όπως παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων. Τα χρησιμοποιούμε
για την παροχή βελτιωμένων χαρακτηριστικών, προϊόντων και υπηρεσιών
που ζητάτε∙ για να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, πληροφορίες
και για να σας στέλνουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και
άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή την οικογένεια των
επιχειρήσεών μας∙ ή/και για την προβολή σχετικών διαφημίσεων.
Κοινοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς στην οικογένεια εταιρειών
της Mars και σε παρόχους υπηρεσιών.

Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες από διάφορες πηγές,
συμπεριλαμβανομένων των λιστών επαφών, των δημογραφικών στοιχείων που
συλλέγονται αρχικά από άλλες εταιρείες της οικογένειας της Mars και των
προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται νόμιμα από άλλα τρίτα μέρη, τα
οποία μπορεί να συνδυαστούν με άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε για τους
σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω.
Συλλέγουμε τα εξής στοιχεία που συνιστούν Προσωπικά Δεδομένα:
•

Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας. Αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες
όπως ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, όταν παρέχετε στοιχεία
επικοινωνίας κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, όταν συνεργάζεστε με εμάς ή

•

•

•
•

•
•

•

•

•

όταν παρέχετε υπηρεσίες σε εμάς. Ορισμένοι Ιστότοποι σάς επιτρέπουν
να καθορίσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.
Πληροφορίες για τις συναλλαγές σας μαζί μας. Για παράδειγμα, το
ιστορικό αγορών σας, τα στοιχεία χρέωσης και αποστολής, καθώς και
άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών
μας από εσάς.
Πληροφορίες πληρωμών. Περιλαμβάνουν πληροφορίες από την
πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας, τον διαδικτυακό λογαριασμό πληρωμής
ή άλλες επιλογές πληρωμής.
Μοναδικές πληροφορίες πελατών και εμπορικές πληροφορίες. Για
παράδειγμα, ονόματα χρηστών και άλλα διαπιστευτήρια σύνδεσης.
Πληροφορίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους σας για μια θέση
εργασίας. Για παράδειγμα, οι προτιμήσεις σας, το ιστορικό εργασίας και
οι πληροφορίες που παρέχονται σε αιτήσεις πρόσληψης.
Δημογραφικά στοιχεία. Για παράδειγμα, δεδομένα όπως ηλικία, φύλο,
χόμπι ή δραστηριότητες, συνήθειες και προτιμήσεις.
Ευαίσθητες πληροφορίες. Για παράδειγμα, όταν κάνετε αίτηση για
εργασία στην εταιρεία μας, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες
πληροφορίες όπου επιτρέπεται ή/και απαιτείται από τον νόμο ή/και τις
οποίες οικειοθελώς επιλέγετε να παρέχετε.
Δεδομένα για συμφωνίες με πελάτες ή προμηθευτές. Αυτά αφορούν
την αξιολόγηση και αποδοχή ενός πελάτη ή προμηθευτή. Για παράδειγμα,
συλλέγουμε στοιχεία για την πιστοληπτική ικανότητα ή δημόσια διαθέσιμες
πληροφορίες λόγω κυρώσεων ή λιστών επιτήρησης.
Πληροφορίες που συλλέγονται από τους Ιστοτόπους και τις σελίδες
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουμε. Περιλαμβάνουν
πληροφορίες που συλλέγονται όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας. Για
παράδειγμα, σχόλια, φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες που δημοσιεύετε
σε ιστολόγια, παράθυρα μηνυμάτων ή πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Πληροφορίες συσκευής. Για παράδειγμα, η διεύθυνση πρωτοκόλλου
Internet (IP), το αναγνωριστικό της συσκευής, το λειτουργικό σύστημα της
συσκευής, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, οι ιστότοποι που
επισκεφθήκατε πριν και μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, οι

•
•

σελίδες που προβάλατε και οι δραστηριότητες στον ιστότοπό μας, καθώς
και η αλληλεπίδραση με τις διαφημίσεις.
Συνεργαζόμενοι διαφημιστές και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών
ενδέχεται επίσης να συλλέγουν πληροφορίες αυτομάτως.
Άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς με τη
συγκατάθεσή σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για το κατοικίδιό σας – όπως το είδος, η
ράτσα, τα γενέθλια ή το ιστορικό θεραπείας του κατοικίδιού σας – δεν
θεωρούνται Προσωπικά Δεδομένα.
Γιατί συλλέγουμε και πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για διάφορους
νόμιμους σκοπούς, όπως:
•

•

•

Παροχή των δυνατοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών που ζητάτε.
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που
συλλέγουμε για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας και να σας δώσουμε
τη δυνατότητα χρήσης των δυνατοτήτων, των προϊόντων και των
υπηρεσιών μας. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία πληρωμών για
αγορές, συνδρομές ή πωλήσεις και για την προστασία από πιθανές δόλιες
συναλλαγές ή τον εντοπισμό αυτών.
Εγγραφή, διαγωνισμοί και προωθητικές ενέργειες. Ενδέχεται να
χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να μπορέσετε να
λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε, για να σας
ειδοποιήσουμε για τα αποτελέσματα και να σας καταχωρήσουμε για
συγκεκριμένες δυνατότητες, προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με τις
διαφημιστικές προτιμήσεις σας.
Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας παρέχουμε
πληροφορίες. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα
σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε στις ερωτήσεις ή
τα σχόλιά σας ή να σας παρέχουμε ενημερώσεις και νέα. Και, αν έχετε

•

•

•
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δηλώσει το ενδιαφέρον σας για εργασία στη Mars, για να σας
ειδοποιήσουμε όταν υπάρξει διαθέσιμη θέση που σας ταιριάζει.
Για να σας παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και να σας
στείλουμε φυλλάδια, κουπόνια, δείγματα, προσφορές και άλλες
πληροφορίες για τα προϊόντα μας ή την οικογένεια των εταιρειών
μας. Όπου απαιτείται από τον νόμο, ζητάμε από τους επισκέπτες που
παρέχουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μας πουν εάν θα
ήθελαν περισσότερες πληροφορίες ή ενημερώσεις από εμάς, όπως
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται από την
οικογένεια των εταιρειών μας. Προσφέρουμε επίσης στους επισκέπτες την
επιλογή δήλωσης αντίρρησης (opt out) σε περίπτωση που επιθυμούν να
σταματήσουν να λαμβάνουν πληροφορίες από εμάς. Μερικές φορές
μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε προηγούμενη ρητή συγκατάθεση
(opt-in) προτού επικοινωνήσουμε μαζί σας με συγκεκριμένους τρόπους ή
πριν γίνουν διαθέσιμες ορισμένες υπηρεσίες.
Κατά την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεών μας προς εσάς.
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν
εργάζεστε ως πάροχος υπηρεσιών ή υποβάλλετε αίτηση πρόσληψης,
κατά περίπτωση. Εάν είστε καταναλωτής ή χρήστης των υπηρεσιών μας,
θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να
εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας προς εσάς.
Για την αξιολόγηση και αποδοχή πελατών ή προμηθευτών. Αυτό
περιλαμβάνει την επαλήθευση της ταυτότητας και της πιστοληπτικής
ικανότητας ορισμένων πελατών ή πωλητών, τη διεξαγωγή έρευνας
δέουσας επιμέλειας και τον έλεγχο σε δημόσια διαθέσιμες κυβερνητικές
λίστες ή/και λίστες κυρώσεων και άλλες πηγές δεδομένων τρίτων, τη
χρήση και τη συμμετοχή σε μητρώα συμβάντων της Mars, σε κλαδικά
συστήματα προειδοποίησης ή/και υπηρεσίες επαλήθευσης τρίτων. Η
συλλογή αυτών των Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να εμπλέκει μια
εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή άλλο τρίτο μέρος.
Για την προβολή σχετικών διαφημίσεων. Ενδέχεται να αγοράσουμε και
να χρησιμοποιήσουμε λίστες e-mail για να επικοινωνήσουμε με πιθανούς
πελάτες οι οποίοι έχουν παράσχει σχετική προηγούμενη ρητή
συγκατάθεση (opt-in). Ζητάμε από τους παρόχους των λιστών να

•

•

•

επιβεβαιώσουν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται μόνο για όσους
θέλουν να λαμβάνουν προσφορές και πληροφορίες μέσω e-mail.
Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε δημογραφικά στοιχεία και
πληροφορίες προτίμησης για διαφήμιση, προκειμένου να απευθυνόμαστε
στοχευμένα σε χρήστες για τους οποίους είναι πιο σχετική η διαφήμιση.
Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα βλέπουν διαφημίσεις που είναι πιο
πιθανό να τους ενδιαφέρουν. Σεβόμαστε τα αιτήματα αντίρρησης (opt-out).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές διαφήμισης που
εφαρμόζουμε, κάντε κλικ εδώ για να δείτε την πολιτική μας για τις
διαδικτυακές διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων.
Για να σας παρέχουμε άλλες προσφορές. Μερικές φορές, θα
στέλνουμε προσφορές, κουπόνια και πληροφορίες, καθώς και καταλόγους
μέσω ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, όταν οι πελάτες υποβάλλουν μία
παραγγελία online στα καταστήματα του καταλόγου μας ή εγγράφονται για
έναν από τους online καταλόγους μας ενδέχεται να τους προσθέσουμε
στη λίστα για τη λήψη αυτού του καταλόγου. Ενδέχεται επίσης να
χρησιμοποιήσουμε λίστες από τρίτους ή από δημόσιες πηγές. Με την
συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να ανταλλάξουμε ονόματα και διευθύνσεις με
άλλες εταιρείες που ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω
ταχυδρομείου για να σας στείλουν προσφορές. Μπορείτε να διαγραφείτε
οποιαδήποτε στιγμή.
Για τη βελτίωση των δυνατοτήτων, των προϊόντων και των
υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω των Ιστοτόπων. Ενδέχεται να
χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα για να βελτιώσουμε την
οικογένεια των προϊόντων της Mars, καθώς και τους Ιστοτόπους και τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων μας.
Για να συνδυάσουμε τα δεδομένα σας εντός της οικογένειας της
Mars. Μπορούμε επίσης να συνδυάσουμε Προσωπικά Δεδομένα που
συλλέγονται νόμιμα από άλλες εταιρείες εντός της οικογένειας της Mars
για να αποκτήσουμε μια ενιαία άποψη για τους πελάτες μας, για έρευνα
εσωτερικής αγοράς ή/και μέτρηση της αποτελεσματικότητας των
διαφημιστικών εκστρατειών μας και με βάση το έννομο συμφέρον μας.
Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πού υπάρχουν πελάτες
στις διάφορες μάρκες μας και στα επιχειρηματικά τμήματα της οικογένειας

•

της Mars και θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες μας.
Για συγκεκριμένες αυτοματοποιημένες δραστηριότητες λήψης
αποφάσεων. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα
που συλλέγουμε για διαδικτυακή διαφήμιση ή/και να δημιουργήσουμε ένα
προφίλ προσωπικότητας για εσάς. Λεπτομέρειες σχετικά με τα
Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο χρήσης τους και τον
τρόπο διαγραφής σας από οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη λήψη
αποφάσεων περιγράφονται παρακάτω.

Ποιες είναι οι νόμιμες βάσεις στις οποίες στηριζόμαστε για να
επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
•

•
•
•

Η προστασία των έννομων συμφερόντων σας. Ενδέχεται, για
παράδειγμα, να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα για λόγους υγείας
και ασφάλειας, εάν βρίσκεστε σε εγκατάσταση της Mars ή, για τους(τις)
αιτούντες(ούσες) εργασία, για περαιτέρω συμφωνίες με εκπροσώπους
υπαλλήλων σε ορισμένες χώρες και για την προστασία του δημοσίου
συμφέροντος.
Κατόπιν εντολής σας και με τη συγκατάθεσή σας.
Για σκοπούς επιστημονικής έρευνας.
Για άλλους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Μπορεί επίσης να
βασιστούμε στο έννομο συμφέρον μας για τη βελτίωση των
επιχειρηματικών πρακτικών και των πρακτικών εμπορικής προώθησης
(μάρκετινγκ). Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά τη νομική συμμόρφωση, την
έρευνα και ανάλυση, τον συνδυασμό δεδομένων, τις κλινικές μελέτες, την
αξιολόγηση της διάγνωσης, τη θεραπεία κατοικίδιων ζώων και άλλους
σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Όταν βασιζόμαστε στο έννομο
συμφέρον μας, θα διενεργήσουμε μια αξιολόγηση έννομου συμφέροντος
για να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε υπόψη και εξισορροπούμε κάθε
ενδεχόμενο αντίκτυπο στα δικαιώματά σας βάσει της ισχύουσας
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων πριν προβούμε σε οποιαδήποτε
επεξεργασία δεδομένων. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά
Δεδομένα σας για δραστηριότητες όπου τα συμφέροντά μας

παρακάμπτονται από τον αντίκτυπο που αυτά τα συμφέροντα έχουν σε
εσάς, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή απαιτείται ή επιτρέπεται
διαφορετικά από τον νόμο.
Πώς μοιραζόμαστε και κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Μπορεί να μοιραστούμε ή να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για
σκοπούς που συνάδουν με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας στις παρακάτω
περιπτώσεις.
•

•

•

•
•

•

Εντός της Mars και της οικογένειας των εταιρειών της. Για
παράδειγμα, για να συνδυάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που
συλλέγονται για εσάς.
Σε προμηθευτές ή αντιπροσώπους. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα
Προσωπικά Δεδομένα σας σε εταιρείες που έχουμε προσλάβει για την
παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Όταν κοινοποιούμε Προσωπικά
Δεδομένα σε εταιρείες για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας,
δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Πρέπει να διατηρήσουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας εμπιστευτικά, εκτός
εάν συναινέσετε διαφορετικά.
Σε περιπτώσεις όπου τα Προσωπικά Δεδομένα σας πρέπει να
μεταφερθούν μαζί με άλλα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης. Σε
αυτήν την περίπτωση, τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν επίσης να
κοινοποιηθούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας αξιολόγησης,
με την επιφύλαξη των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας και μη
κοινοποίησης.
Σε περίπτωση που έχουμε λάβει σχετική οδηγία ή συναίνεση από
εσάς για την κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας.
Προς συμμόρφωση με τον νόμο ή προς απάντηση σε κλήτευση ή
νόμιμα αιτήματα, μεταξύ των οποίων αιτήματα που προέρχονται από
αρχές επιβολής του νόμου και κυβερνητικές υπηρεσίες.
Για τη διεξαγωγή ερευνών για παράπονα καταναλωτών ή πιθανή
παράβαση του νόμου, για την προστασία της ακεραιότητας του

•
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•

ιστότοπου, για την διεκπεραίωση των αιτημάτων σας ή για
συνεργασία με οποιαδήποτε νόμιμη έρευνα.
Για την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του ομίλου
Mars ή των πελατών μας, μεταξύ των οποίων η επιβολή των όρων που
διέπουν τη χρήση από εσάς των υπηρεσιών.
Για να ενεργούμε καλόπιστα θεωρώντας ότι η πρόσβαση ή η
αποκάλυψη είναι απαραίτητες για την προστασία της υγείας ή/και
της ασφάλειας των συνεργατών, των πελατών, του κοινού και των
κατοικιδίων.
Για την υποστήριξη άλλων νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών. Αυτοί
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη νομική συμμόρφωση, την προώθηση
κλινικών μελετών, την αξιολόγηση της διάγνωσης και τη θεραπεία των
κατοικιδίων.

Λάβετε υπόψη ότι οι Ιστότοποι ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους ή να
παραπέμπουν σε ιστοτόπους τρίτων, των οποίων οι πρακτικές απορρήτου
ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Εάν υποβάλλετε Προσωπικά
Δεδομένα σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστοτόπους, η προστασία των
δεδομένων σας διέπεται από τις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Σας
παροτρύνουμε να εξετάσετε την πολιτική απορρήτου σε οποιονδήποτε ιστότοπο
που επισκέπτεστε.
Ενδέχεται να πουλήσουμε ανωνυμοποιημένα δεδομένα σε τρίτους και να
μοιραστούμε ανωνυμοποιημένα ή μη προσωπικά στοιχεία, όπως περιγράφεται
ανωτέρω. Ενδέχεται να συνδυάσουμε ανωνυμοποιημένα ή μη ταυτοποιήσιμα
δεδομένα με άλλα ανωνυμοποιημένα ή μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα από άλλες
πηγές. Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε συγκεντρωτικές και ανωνυμοποιημένες
πληροφορίες σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, συμβούλων,
διαφημιστών και επενδυτών, για σκοπούς γενικής επιχειρηματικής ανάλυσης. Για
παράδειγμα, ενδέχεται να ενημερώσουμε τους διαφημιστές μας για τον αριθμό
των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και για τις πιο δημοφιλείς δυνατότητες ή
υπηρεσίες μας.
Αίτηση για εργασία στη Mars

Όταν υποβάλλετε αίτηση για εργασία στην οικογένεια εταιρειών της Mars, θα
επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην
παρούσα, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Mars σέβεται την ιδιωτικότητά σας και θα
χειριστεί τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε ως αιτών/ούσα εργασία ως
εμπιστευτικά. Θα χρησιμοποιήσουμε και θα κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά
Δεδομένα σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, καθώς
και όπως περιγράφεται παρακάτω, στο βαθμό που αυτά σχετίζονται με εσάς ως
αιτούντα/ούσα εργασία.
Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς ως αιτούντος/ούσας
εργασία.
Όταν υποβάλλετε αίτηση για εργασία στη Mars, θα σας ζητήσουμε να μας
παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής
σας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την παροχή πρόσθετων Προσωπικών
Δεδομένων (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τα χόμπι και τις
κοινωνικές προτιμήσεις σας). Όλες οι πληροφορίες παρέχονται
οικειοθελώς και εσείς επιλέγετε ποια Προσωπικά Δεδομένα θέλετε να
παρέχετε.. Λάβετε υπόψη ότι, εάν επιλέξετε να μην παρέχετε τα
Προσωπικά Δεδομένα που ζητάμε, η δυνατότητά μας να σας λάβουμε
υπόψη για μια θέση εργασίας ενδέχεται να είναι περιορισμένη.
Πληροφορίες από τρίτα μέρη
Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες για εσάς από δημόσιες πηγές
ή τρίτους. Για παράδειγμα, για την επαλήθευση πληροφοριών στην αίτησή
σας ή τη διεξαγωγή ελέγχων ιστορικού μέσω τρίτου, όπως προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν το επιλέξετε, μπορείτε να μας παρέχετε
Προσωπικά Δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε ιστοτόπους τρίτων, όπως το
LinkedIn, εάν χρησιμοποιούνται στην αγορά σας. Εάν δώσετε άδεια
πρόσβασης στη Mars για τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα, συμφωνείτε
ότι η Mars μπορεί να συλλέξει, να αποθηκεύσει και να χρησιμοποιήσει
αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.

Πώς χρησιμοποιεί η Mars τα Προσωπικά Δεδομένα σας ως
αιτούντος/ούσας εργασία.
Η Mars θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την
επεξεργασία της αίτησής σας, συμπεριλαμβανομένων για τους παρακάτω
σκοπούς.
• Πρόσληψη, αξιολόγηση και επιλογή υποψηφίων για θέσεις
εργασίας
• Γενικά, διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινων πόρων
• Διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης (για παράδειγμα, για τη
διαχείριση και βελτίωση της διαδικασίας προσλήψεων)
• Επαλήθευση των στοιχείων απασχόλησης, διεξαγωγή ελέγχων
ιστορικού και σχετικών αξιολογήσεων
• Συμμόρφωση με τις νομικές και εταιρικές απαιτήσεις (για
παράδειγμα, για την παρακολούθηση της διαφορετικότητας)
• Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με την αίτησή σας και το ενδιαφέρον
σας για τη Mars
• Μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας, εάν επιτρέπετε την εν λόγω χρήση
Δημιουργία προφίλ και αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
Η Mars ενδέχεται επίσης να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας
για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων και στατιστικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο
της συμμόρφωσης με νομικές απαιτήσεις ή για την προστασία των
έννομων συμφερόντων της Mars, ενδέχεται να αξιοποιήσουμε υπηρεσίες
ανάλυσης προσλήψεων και παρακολούθησης διαφορετικότητας σε
παγκόσμιο επίπεδο, με τη συγκατάθεσή σας και όπου επιτρέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία. Έχετε το δικαίωμα να μην ληφθεί μια απόφαση
για λογαριασμό σας, που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη
επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ εάν η απόφαση παράγει
νομικά αποτελέσματα για εσάς ή σας επηρεάζει σημαντικά. Η Mars δεν
λαμβάνει, ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης, αποκλειστικά
αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με τους υποψηφίους.
Σε ποιον θα κοινοποιήσει η Mars τα Προσωπικά Δεδομένα σας που
μας παρέχετε ως αιτών/ούσα εργασία;

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν στις οντότητες της Mars
εντός της οικογένειας της Mars και μόνο στους συνεργάτες της Mars που
τα χρειάζονται πραγματικά για την εκτέλεση των εργασιών και των
καθηκόντων τους, καθώς και σε τρίτα μέρη με νόμιμη επιχειρηματική
ανάγκη. Στα τρίτα μέρη τα οποία εμπλέκονται ειδικά με αιτούντες/ούσες
εργασία περιλαμβάνονται τα γραφεία πρόσληψης, οι σύμβουλοι, οι
πάροχοι υπηρεσιών ελέγχου ιστορικού και οι δικηγόροι. Αυτοί οι πάροχοι
υπηρεσιών ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την οντότητα της Mars
στην οποία εργάζεστε και ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του
χρόνου. Επιδιώκουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι τα τρίτα μέρη που
χειρίζονται Προσωπικά Δεδομένα το πράττουν με τρόπο που
συμμορφώνεται με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας και την ισχύουσα
νομοθεσία.
Πώς επικοινωνούμε μαζί σας
Εάν δεν θέλετε πλέον να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να
προωθούμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Mars ή τρίτων μερών,
επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που
παρέχονται παραπάνω.
Εάν σας στείλουμε ένα προωθητικό e-mail, μπορείτε επίσης να αυτοεξαιρεθείτε/
δηλώσετε την αντίρρησή σας (opt out) στη λήψη αυτών των μηνυμάτων στο κάτω
μέρος του e-mail, ώστε να μην λαμβάνετε μελλοντικά προωθητικά e-mail. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προτού
σας στείλουμε προωθητικά e-mail. Εάν αρνηθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή
σας, δεν θα λαμβάνετε ορισμένα e-mail από εμάς.
Ακόμα κι αν επιλέξετε να μην λαμβάνετε προωθητικά email, ενδέχεται να
εξακολουθείτε να λαμβάνετε email που διευκολύνουν, ολοκληρώνουν ή
επιβεβαιώνουν μια εμπορική συναλλαγή που έχετε ήδη συμφωνήσει να
πραγματοποιήσετε μαζί μας. Αυτά περιλαμβάνουν επικοινωνία σχετικά με την
υγεία του κατοικιδίου σας, υπενθυμίσεις ραντεβού, ολοκλήρωση της εγγραφής

σας, διόρθωση δεδομένων χρήστη, αιτήματα επαναφοράς κωδικού πρόσβασης,
επιβεβαιώσεις συναλλαγών, ειδοποιήσεις αποστολής και λοιπά μηνύματα που
είναι απαραίτητα για τις συναλλαγές σας μαζί μας.
Ενδέχεται επίσης να σας στείλουμε μηνύματα κειμένου/SMS. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, ενδέχεται να απαιτήσουμε από εσάς να επιλέξετε αν θέλετε να
λαμβάνετε μηνύματα κειμένου από εμάς. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να
αυτοεξαιρεθείτε και να δηλώσετε την αντίρρησή σας (opt out) στη λήψη
συγκεκριμένων μηνυμάτων κειμένου από εμάς (εκτός από υπενθυμίσεις
ραντεβού κειμένου) στέλνοντας STOP ως απάντηση σε οποιοδήποτε μήνυμα
κειμένου.
Εκτός αν αναφέρεται ρητά, όλες οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων
προσφέρονται χωρίς χρέωση σε εσάς. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις
μηνυμάτων, δεδομένων και άλλες χρεώσεις. Εσείς ευθύνεστε για τυχόν χρεώσεις
κινητού τηλεφώνου (χρήση, συνδρομή κ.λπ.) ως αποτέλεσμα της χρήσης
οποιουδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Συμβουλευτείτε το τιμολόγιο
της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας σας για να προσδιορίσετε τις χρεώσεις για την
αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων κειμένου.
Παιδιά
Τι ισχύει για την ιδιωτικότητα των παιδιών;
Οι περισσότεροι ιστότοποί μας έχουν σχεδιαστεί και προορίζονται για ενήλικες.
Όταν ένας από τους ιστοτόπους μας απευθύνεται σε νεαρότερο κοινό,
λαμβάνουμε τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα σύμφωνα με την τοπική
νομοθεσία.
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τον Κώδικα Μάρκετινγκ της Mars . Εάν
μάθετε ότι ένα παιδί, κατά παράβαση αυτής της πολιτικής, έχει εγγραφεί για τη
λήψη ενημερωτικών δελτίων e-mail ή με άλλον τρόπο έχει παράσχει τα
Προσωπικά Δεδομένα του, παρακαλώ αναφέρετέ το σε εμάς χρησιμοποιώντας

τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο επάνω τμήμα αυτής της πολιτικής.
Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος χρήστης έχει παράσχει Προσωπικά
Δεδομένα χωρίς γονική άδεια, θα τερματίσουμε αυτόν τον λογαριασμό και θα
διαγράψουμε όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που θα παρασχεθούν από τον εν
λόγω χρήστη, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
Διαφήμιση και Cookies
Ποιες είναι οι πολιτικές μας για τις online διαφημίσεις βάσει
ενδιαφέροντος;
Ανατρέξτε στις ειδοποιήσεις μας για τις Επιλογές Διαφημίσεων και τα Cookies για
να ενημερωθείτε για τις πρακτικές μας σχετικά με τις διαδικτυακές διαφημίσεις
βάσει ενδιαφέροντος και τη χρήση των Cookies.
Πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε;
Πού γίνεται η αποθήκευση και επεξεργασία των στοιχείων σας;
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε ή λαμβάνουμε ενδέχεται να
αποθηκευτούν και να υποστούν επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε
οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας διαθέτουμε
εγκαταστάσεις.
Οι διακομιστές και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται Προσωπικά
Δεδομένα μπορεί να βρίσκονται εκτός της χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση
στον Ιστότοπο και σε χώρα που δεν έχει τους ίδιους νόμους περί ιδιωτικότητας
όπως η χώρα κατοικίας σας. Τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε
ενδέχεται να σταλούν στο εξωτερικό σύμφωνα με τυχόν απαιτήσεις της
νομοθεσίας. Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε Προσωπικά
Δεδομένα μόνο σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας.

Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Διατηρούμε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο
διάστημα έχουμε νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό και σύμφωνα με τις πολιτικές μας
για τη διατήρηση δεδομένων.
Τι ισχύει για τα Προσωπικά Δεδομένα που είναι δημόσια διαθέσιμα (όπως σε
χώρους συζήτησης (chat room), παράθυρα μηνυμάτων ή άλλα διαδραστικά
φόρουμ);
Ενδέχεται να προσφέρουμε χώρους συζήτησης (chat room) ή παράθυρα
μηνυμάτων ή ανακοινώσεων, ή διαδραστικές περιοχές όπου οι επισκέπτες
μπορούν να δημοσιεύουν σχόλια ή πληροφορίες. Εάν υπάρχει χώρος συζήτησης
(chat room), παράθυρο μηνυμάτων ή ανακοινώσεων, δυνατότητα κοινωνικής
δικτύωσης ή άλλες διαδραστικές περιοχές, φροντίστε να ελέγχετε τους κανόνες
που αναρτώνται. Θα δεσμευτείτε από τους αναρτημένους κανόνες, καθώς και
τους όρους χρήσης του Ιστοτόπου μας. Οι κανόνες συμμετοχής ενδέχεται να
ορίζουν ηλικιακούς ή άλλους περιορισμούς, όπως σε σχέση με τη δημοσίευση
υβριστικού, προσβλητικού ή προκλητικού περιεχομένου. Οτιδήποτε δημοσιεύετε
στο διαδίκτυο συνιστά δημόσια πληροφορία. Δεν ευθυνόμαστε για οτιδήποτε
δημοσιεύετε εθελοντικά στο διαδίκτυο. Οι χρήστες πρέπει να είναι προσεκτικοί
όταν αποκαλύπτουν Προσωπικά Δεδομένα στο διαδίκτυο.
Εκχώρηση
Ενδέχεται να κοινοποιούμε ή να μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας κατά
τη διάρκεια οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διαδικασίας αναδιοργάνωσης,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των συγχωνεύσεων, των εξαγορών, των
εκποιήσεων, των πτωχεύσεων και των πωλήσεων του συνόλου ή μέρους των
περιουσιακών στοιχείων μας. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να
κοινοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής ή/και κατά τη
διάρκεια της μεταφοράς για την οποία εκκρεμεί επεξεργασία αξιολόγησης (με την
επιφύλαξη των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας). Εάν μεταφερθούν, τα
Προσωπικά Δεδομένα σας θα εξακολουθούν να υπόκεινται σε αυτήν τη Δήλωση

Ιδιωτικότητας ή σε μια πολιτική που, κατ' ελάχιστον, προστατεύει την ιδιωτικότητά
σας στον ίδιο βαθμό με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, εκτός εάν
συναινείτε διαφορετικά.
Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;
Διατηρούμε (και απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών μας να διατηρούν)
κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των
Προσωπικών Δεδομένων σας. Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα
ασφαλείας που χρησιμοποιούμε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο επάνω τμήμα
αυτής της Δήλωσης Ιδιωτικότητας.
Σας συνιστούμε να λάβετε επιπλέον μέτρα για την προστασία των Προσωπικών
Δεδομένων σας. Για παράδειγμα, να εγκαταστήσετε ενημερωμένο λογισμικό
προστασίας από ιούς, να κλείνετε τα προγράμματα περιήγησης μετά τη χρήση,
να διατηρείτε εμπιστευτικά τα διαπιστευτήρια σύνδεσης και τους κωδικούς
πρόσβασης και να ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό και τις εφαρμογές για να
βεβαιωθείτε ότι έχετε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες ασφαλείας.
Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων στο εξωτερικό
Εάν επιλέξετε να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα, ενδέχεται να
διαβιβάσουμε τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα στις συνδεδεμένες και τις
θυγατρικές εταιρείες μας ή σε τρίτους, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία.
Ενδέχεται επίσης να προβούμε σε διασυνοριακή διαβίβαση των Προσωπικών
Δεδομένων σας, από τη χώρα ή τη δικαιοδοσία σας σε άλλες χώρες ή
δικαιοδοσίες σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Η Mars χρησιμοποιεί κατά
κύριο λόγο τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη διαβίβαση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΕΟΧ, το ΗΒ και την
Ελβετία σε χώρες εκτός του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου
Βασιλείου). Για διαβίβαση δεδομένων μεταξύ άλλων χωρών, η Mars δύναται να
βασιστεί σε άλλους νομικούς μηχανισμούς για διεθνή διαβίβαση δεδομένων,
όπως απαιτείται δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας.

Νόμοι και δικαιώματα που ενδέχεται να ισχύουν για εσάς
Ανάλογα με την κατοικία σας, τα δικαιώματά σας ενδέχεται να διαφέρουν σε
μερικά σημεία. Η Mars θα απαντήσει σε οποιοδήποτε αίτημα άσκησης
δικαιώματος σύμφωνα με τους τοπικούς νομικούς κανονισμούς.
Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο αίτημα σχετικά με οποιοδήποτε από τα
δικαιώματα που ορίζονται παρακάτω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω.
Δικαίωμα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το κατά πόσο γίνεται
επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Εάν αυτό ισχύει, έχετε το
δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα και σε άλλες πληροφορίες,
όπως οι σκοποί, οι κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, οι παραλήπτες (ή οι
κατηγορίες παραληπτών) στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή θα κοινοποιηθούν
τα Προσωπικά Δεδομένα, πληροφορίες για συγκεκριμένους παραλήπτες σε
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, όπου είναι δυνατόν, το προβλεπόμενο
χρονικό διάστημα αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων, ή, εάν αυτό δεν
είναι εφικτό, τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό αυτού του
χρονικού διαστήματος, τα δικαιώματά σας, κ.λπ.
Όπου είναι εφικτό και επιτρέπεται από τη νομοθεσία, θα παρέχουμε ένα
αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Για περαιτέρω
αντίγραφα, ενδέχεται να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή βάσει των διοικητικών
δαπανών. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα και εκτός εάν άλλως
ζητηθεί, οι πληροφορίες παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή.
Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα
σας εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα στη λήθη")
Έχετε το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων σας σε ορισμένες
περιπτώσεις. Παραδείγματα παρατίθενται παρακάτω.
•
•
•
•
•

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους
σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία
Έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η
επεξεργασία και δεν έχουμε καμία άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και
νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
Τα Προσωπικά Δεδομένα σας έχουν υποβληθεί σε παράνομη
επεξεργασία
Πρέπει να διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς
συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η
δραστηριότητά μας

Αυτό το δικαίωμα δεν ισχύει στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για
τους παρακάτω σκοπούς.
•
•
•
•
•
•

Για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και
ενημέρωσης
Για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση η οποία απαιτεί επεξεργασία
δυνάμει ενός νόμου που διέπει τη δραστηριότητά μας
Για την εκτέλεση μιας διαδικασίας για λόγους δημοσίου συμφέροντος
Για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας
Για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για
σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς
Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία για τους παρακάτω λόγους.

•

•
•

•

Αμφισβητείτε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας, για μια
περίοδο που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των
Προσωπικών Δεδομένων.
Η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των
Προσωπικών Δεδομένων, ζητώντας τον περιορισμό της χρήσης τους
Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για τους σκοπούς της
επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για τη στοιχειοθέτηση, άσκηση
ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων
Ασκήσατε το δικαίωμά σας να προβάλλετε ένσταση στην επεξεργασία εν
αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσο συντρέχουν νόμιμοι λόγοι από
μέρους μας που υπερισχύουν των δικών σας

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε
παραχωρήσει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από
μηχανήματα μορφότυπο. Έχετε το δικαίωμα να διαβιβάσετε αυτά τα Προσωπικά
Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε
συγκατάθεση ή σε σύμβαση και πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Δικαίωμα εναντίωσης
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων σας, η οποία πραγματοποιείται με βάση τους νόμιμους
σκοπούς μας, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.
Ειδικότερα, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην διασύνδεση
των Προσωπικών σας Δεδομένων εντός της οικογένειας της Mars με βάση
το έννομο συμφέρον μας. Θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα
Προσωπικά Δεδομένα εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για
τη συνέχιση της επεξεργασίας, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων,
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή
για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Εάν τα
Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς

απευθείας εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ), συμπεριλαμβανομένης της
κατάρτισης προφίλ, δικαιούστε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή.
Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά
βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης
προφίλ, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις δυνάμει της τοπικής νομοθεσίας.
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
Όταν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή
σας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά
πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.
Δικαίωμα ανωνυμίας
Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διατήρηση της ανωνυμίας σας. Αυτό
σημαίνει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα συλλέγονται ούτε θα
υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν επιλέξετε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα,
ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα αγαθά ή τις υπηρεσίες
που ζητήσατε.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.
Δικαίωμα αυτοεξαίρεσης/ αντίρρησης (opt out) στην πώληση των
Προσωπικών σας Δεδομένων
Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα αυτοεξαίρεσης/ αντίρρησης (opt out) στην
πώληση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους (ή, για τους καταναλωτές
κάτω των 16 ετών, το δικαίωμα μη πώλησης των Προσωπικών Δεδομένων τους
χωρίς τη συγκατάθεσή τους ή τη συγκατάθεση των γονέων τους). Για να

ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα χρησιμοποιώντας το
έντυπο που παρέχεται παραπάνω ή/και τον σύνδεσμο "Μην πωλείτε τα
προσωπικά μου στοιχεία" παραπάνω.
Δικαίωμα στη μη διάκριση
Ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα στη μη διάκριση, ώστε να λαμβάνετε ισότιμη
εξυπηρέτηση και τιμολόγηση από μια επιχείρηση, ακόμη και μετά την άσκηση
των δικαιωμάτων σας.
Κοινοποίηση βάσει του νόμου ''Shine the Light'' (Παροχή ειδοποίησης και
πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες) της Καλιφόρνια
Η νομοθεσία της Καλιφόρνια επιτρέπει στους κατοίκους της Καλιφόρνια να
ζητήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση των
Προσωπικών Δεδομένων τους σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Για
να υποβάλετε αυτό το αίτημα, αναγράψτε "Shine the Light" (Παροχή ειδοποίησης
και πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες) στο τμήμα "Στοιχεία αιτήματος"
του παραπάνω εντύπου υποβολής αιτήματος ή στη γραμμή θέματος, εάν η
υποβολή γίνεται μέσω e-mail .
Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πόσες φορές μπορείτε να
ασκήσετε ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα. Μπορείτε να ορίσετε έναν
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να υποβάλλει ένα αίτημα εκ μέρους σας. Ο
αντιπρόσωπος πρέπει να παράσχει αποδεικτικό της εξουσιοδότησής σας.
Ενδέχεται να απορρίψουμε αίτημα από αντιπρόσωπο που δεν έχει υποβάλει
αποδεικτικό που δείχνει ότι εξουσιοδοτήθηκε από εσάς να ενεργεί για
λογαριασμό σας.
Ίσως χρειαστεί να επαληθεύσουμε το αίτημά σας προτού ανταποκριθούμε σε
αυτό. Για παράδειγμα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε κάποια
στοιχεία που ήδη διατηρούμε για εσάς. Θα χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά
Δεδομένα που παρέχονται σε ένα αίτημα μόνο για την επαλήθευση της
ταυτότητας ή της εξουσιοδότησης του αιτούντος.

Οικονομικά κίνητρα
Κατά καιρούς, ενδέχεται να προσφέρουμε διάφορα οικονομικά κίνητρα. Οι όροι
του οικονομικού κινήτρου θα παρασχεθούν κατά τον χρόνο που θα κάνετε
εγγραφή για το οικονομικό κίνητρο. Μπορείτε να αποσυρθείτε από οποιοδήποτε
από τα οικονομικά κίνητρα. Κατά τον υπολογισμό αυτών των προσφορών,
λαμβάνουμε υπόψη τα έξοδα που σχετίζονται με την προσφορά και την αξία των
δεδομένων σας.
Σχετικά με ρυθμίσεις περιήγησης υπό συνθήκες μη ανίχνευσης (Do-Not-Track)
Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενεργoποιήσουμε τις ρυθμίσεις
του προγράμματος περιήγησης που ζητούν να μην παρακολουθούμε τα
προσωπικά σας δεδομένα, με την επιφύλαξη των τεχνικών περιορισμών∙
ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αποκριθούμε σε όλες τις ρυθμίσεις ή τα
σήματα χρήστη.
Αλλαγές
Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας
Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο με τον τρόπο που
περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Εάν αποφασίσουμε να
χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρόπο διαφορετικό από
αυτόν που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της συλλογής τους, θα ειδοποιηθείτε
εγκαίρως. Εάν υπάρξει τυχόν σύγκρουση ανάμεσα στην αγγλική έκδοση
της Δήλωσης Ιδιωτικότητας μας και μια μεταφρασμένη έκδοση, υπερισχύει
η αγγλική εκδοχή.

