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Παγκόσμια Πολιτική Απορρήτου Stanley Black & Decker 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 27 Σεπτεμβρίου 2018 

Αντικείμενο. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τις πληροφορίες που συγκεντρώνει, 
χρησιμοποιεί και κοινοποιεί η Stanley Black & Decker, Inc. και οι συνεργάτες της (αναφέρονται συλλογικά 
ως «Stanley Black & Decker») σε σχέση με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε: 

• Μέσα από τους ιστότοπους, τους μικρο-ιστότοπους, τους ιστότοπους για κινητά τους οποίους
διαχειριζόμαστε και από τους οποίους προσπελαύνετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου
(εφεξής «Ιστότοποι»),

• Μέσα από τις εφαρμογές λογισμικού που διατίθενται για χρήση σε ή μέσω υπολογιστών και
φορητών συσκευών (εφεξής «Εφαρμογές»),

• Μέσα από τις σελίδες μας στα μέσα και τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχουμε
εμείς και από τις οποίες προσπελαύνετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (αναφέρονται
συλλογικά ως «Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης»),

• Μέσα από μηνύματα email σε μορφή HTML που αποστέλλουμε σε εσάς και συνδέονται με την
παρούσα Πολιτική Απορρήτου,

• Εκτός διαδικτύου, όπως όταν επισκέπτεστε τα καταστήματα ή τα περίπτερα λιανικής της
εταιρείας μας, όταν παρακολουθείτε μια εμπορική έκθεση, ή κάνετε μια παραγγελία ή αίτημα
για υποστήριξη μέσω τηλεφώνου.

Συλλογικά, αναφερόμαστε στους Ιστότοπους, στις Εφαρμογές και στις Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και 
στα κανάλια εκτός διαδικτύου ως «Υπηρεσίες».  

Σημειώσατε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για τυχόν πληροφορίες που επεξεργάζεται η 
Stanley Black & Decker με την ιδιότητα του παρόχου υπηρεσιών για λογαριασμό ενός επιχειρηματικού 
εταίρου ή πελάτη, για παράδειγμα, όταν ένα μέρος παρέχει σε εμάς πληροφορίες που αφορούν τους 
δικούς του πελάτες ή εργαζόμενους. Η Stanley Black & Decker θα επεξεργάζεται τις εν λόγω πληροφορίες 
σύμφωνα με τις οδηγίες εκείνου του επιχειρηματικού εταίρου ή πελάτη και την ισχύουσα νομοθεσία.  

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου απαντάει στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Τι Προσωπικά Δεδομένα συγκεντρώνει η Stanley Black & Decker για εσάς; ...................................... 2 
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5. Πώς προβάλλονται οι διαφημίσεις μας σε άλλους ιστότοπους και συσκευές και τι επιλογές έχετε; .... 13 

6. Τι επιλογές έχετε όσον αφορά τον τρόπο χρήσης και κοινοποίησης των Προσωπικών σας

Δεδομένων; ................................................................................................................................................. 13 

7. Πώς η Stanley Black & Decker προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα; ..................................... 14 

8. Πώς μπορείτε να προσπελαύνετε, να αλλάζετε ή να διαγράφετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα; ... 15
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1. Τι Προσωπικά Δεδομένα συγκεντρώνει η Stanley Black & Decker για εσάς; 
 

Τα «Προσωπικά Δεδομένα» είναι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ως άτομα ή σχετίζονται με ένα 
ταυτοποιήσιμο άτομο.  
 
Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας, ενδέχεται να συγκεντρώνουμε και να συνδυάζουμε Προσωπικά 
Δεδομένα για εσάς από διάφορες πηγές, όπως οι εξής:  

• Μέσω των Υπηρεσιών, για παράδειγμα όταν κάνετε εγγραφή για ένα ενημερωτικό δελτίο, 
για email μάρκετινγκ και για άλλα εμπορικά ηλεκτρονικά μηνύματα (π.χ. για επερχόμενες 
προσφορές, νέα προϊόντα, κ.λπ.), όταν καταχωρείτε έναν λογαριασμό για να προσπελάσετε 
τις Υπηρεσίες (π.χ. για να κάνετε εγγραφή των προϊόντων σας, να ζητήσετε υποστήριξη, να 
συμμετέχετε στους διαγωνισμούς ή στις κληρώσεις μας, να κάνετε ερωτήσεις για εγγυήσεις 
προϊόντων), ή όταν κάνετε μια αγορά, ή μέσω των Σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

• Από άλλες πηγές. Λαμβάνουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και από άλλες πηγές, για 
παράδειγμα:  

o Δημόσια διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπως το LinkedIn ή τα μητρώα των τοπικών 
Εμπορικών ή Βιομηχανικών συλλόγων.  

o Τους συνεργάτες κοινών ενεργειών μάρκετινγκ, όταν μοιράζονται τα δεδομένα με 
εμάς, όπως: ιδιωτικές βάσεις δεδομένων μάρκετινγκ ή ερευνών / συνεντεύξεων.  

o Εάν συνδέσετε τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον 
λογαριασμό σας στις Υπηρεσίες, θα μοιραστείτε με εμάς κάποια Προσωπικά 
Δεδομένα από τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για 
παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνση email, τη φωτογραφία, τη λίστα των 
επαφών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πληροφορίες που παρέχουν 
πρόσβαση σε εσάς από εμάς όταν συνδέετε τον λογαριασμό σας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης με τον λογαριασμό σας στις Υπηρεσίες, ανάλογα με τις 
προτιμήσεις / επιλογές που έχετε κάνει στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή τις απόψεις που εκφράσατε (π.χ. «Μου αρέσει») μέσα 
στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας.  

 
Γενικά, συγκεντρώνουμε τους παρακάτω τύπους Προσωπικών Δεδομένων:  

 

• Το όνομά σας  

• Ταχυδρομική διεύθυνση 

• Διεύθυνση Email 

• Δημογραφικά στοιχεία (για παράδειγμα, 
αριθμός μελών νοικοκυριού, χώρα κατοικίας, 
ηλικία και φύλο) 
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• Ημερομηνία γέννησης 

• Αριθμό τηλεφώνου 

• Αριθμό κινητού τηλεφώνου 

• Ταχυδρομικό κώδικα, 
πολιτεία/περιφέρεια και χώρα 

• Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (σε 
σχέση με τον λογαριασμό σας) 

• Αγορά, πληροφορίες παραγγελιών και 
στοιχεία πληρωμών 

• Επιτήδευμα ή επάγγελμα 

• Επίπεδα δεξιοτήτων και εμπειρία 
εργασίας ή επιτηδεύματος 

• Πληροφορίες που σχετίζονται με έρευνες 
ικανοποίησης πελατών, αιτήματα ή 
ερωτήματα πελατών. 

• Αγοραστικές συνήθειες και άλλες 
πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της 
εγγραφής των προϊόντων που αγοράσατε 

• Ενδιαφέρονται και χόμπι 

• Πληροφορίες για προϊόντα που επιθυμείτε, 
που σας αρέσουν ή που κατέχετε 

• Τραπεζικά στοιχεία (π.χ. για ειδικές 
προσφορές – αποζημίωση, παράταση 
εγγύησης, δώρα ή διαγωνισμοί) 
  

 
 
Σε κάποιους Ιστότοπους, σάς επιτρέπουμε να χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας λογαριασμό στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης («Προσωπικός λογαριασμός στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης»), για να παρέχετε σε εμάς Προσωπικά Δεδομένα όταν συμμετέχετε σε κάποιες 
δυνατότητες των Ιστότοπών μας. Μεταξύ αυτών των Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνονται και τα 
εξής: 
  

• Το όνομα ή/και το ψευδώνυμό σας 

• Φωτογραφία προφίλ 

• Φύλο 

• Δίκτυα  

• Αναγνωριστικό χρήστη 

• Λίστα φίλων και στοιχεία σχετικών 
επαφών 

• Γλώσσα  

• Ηχογραφήσεις φωνής 

• Βίντεο και φωτογραφίες 

• Γενέθλια 

• Εκπαίδευση 

• Εργασιακό ιστορικό/Επάγγελμα 

• Διεύθυνση 

• Ενδιαφέροντα/Χόμπι 

• «Μου αρέσει» ή συμμετοχή σε διαδικτυακές 
ομάδες 

• Χώρα 

• Απόψεις που εκφράσατε (π.χ. όταν απαντάτε 
για την ικανοποίησή σας για ένα από τα 
προϊόντα μας) 

 
 

Είναι επίσης δυνατό να συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε αυτές τις πληροφορίες μέσα από τους 
Προσωπικούς σας λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εάν αργότερα τις τροποποιήσετε.  
  
Χρειάζεται να συγκεντρώνουμε Προσωπικά Δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες που 
μας ζητάτε. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μην μας παρέχετε κάποιες από τις αιτούμενες 
πληροφορίες, αλλά τότε ενδέχεται να μην μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάποιες από τις δυνατότητες των 
Υπηρεσιών μας ή να μην μπορούμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες.  
 

Εάν κοινοποιήσετε τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με άλλους ανθρώπους σε εμάς ή στους 
παρόχους υπηρεσιών μας σε σχέση με τις Υπηρεσίες, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να το κάνετε 
και να επιτρέψετε σε εμάς να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική 
Απορρήτου. 
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2.  Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνουμε για εσάς; 

 
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συγκεντρώνουμε από εσάς μας βοηθούν να εξατομικεύουμε την εμπειρία 
σας σε εμάς και τις επικοινωνίες μας προς εσάς και να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία σας με τις 
Υπηρεσίες μας. Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα που 
συγκεντρώσαμε παραπάνω και τους ακόλουθους σκοπούς όπως:  

 

• Παροχή λειτουργικότητας των Υπηρεσιών και εκπλήρωση των αιτημάτων σας, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

o Άνοιγμα και ρύθμιση πρόσβασης στον εγγεγραμμένο λογαριασμό σας. 
o Απάντηση στα ερωτήματά σας και ικανοποίηση των αιτημάτων σας, για παράδειγμα 

όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μιας διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας ή γραμμής 
διαδικτυακής συνομιλίας. 

o Επεξεργασία της παραγγελίας σας ή άλλες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της 
εγγύησης και της εγγραφής προϊόντων, της υποβολής αξίωσης ή αιτήματος και της 
παροχής σχετικής εξυπηρέτησης πελατών. 

o Αποστολή διοικητικών πληροφοριών σε εσάς, όπως αλλαγές στους όρους, τις 
προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας.  

o Για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να στείλετε μηνύματα σε άλλα άτομα εάν το 
επιλέξετε.  

 
Θα προβούμε σε αυτές τις δραστηριότητες προκειμένου να διαχειριστούμε τη συμβατική μας 
σχέση με εσάς ή/και για να κάνουμε ενέργειες, κατόπιν αιτήματός σας, προτού συνάψουμε μια 
σύμβαση ή/και για να συμμορφωθούμε με μια νομική απαίτηση.  

 

• Αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου ή/και υλικών μάρκετινγκ και διευκόλυνση 
κοινοποιήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

o Για να σας στέλνουμε email σχετικά με διαφημίσεις και ενέργειες μάρκετινγκ, μηνύματα 
κειμένου και ταχυδρομικές επιστολές σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τα νέα προϊόντα και 
άλλα νέα της εταιρείας μας. 

o Για να διευκολύνουμε τις λειτουργίες κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που 
επιλέγετε να χρησιμοποιείτε. 

o Για να στέλνουμε λίστες επιθυμιών ή άλλα email για λογαριασμό σας. 
 

Θα προβούμε σε αυτές τις ενέργειες με τη συγκατάθεσή σας.  
 

• Ανάλυση Προσωπικών Δεδομένων για επιχειρησιακές εκθέσεις και παροχή εξατομικευμένων 
υπηρεσιών. 

o Για να σας κατανοούμε καλύτερα, ούτως ώστε να εξατομικεύουμε τις εμπειρίες σας όταν 
χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και να σας παρέχουμε πληροφορίες ή/και προσφορές 
προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας. 

o Για να κατανοούμε τις προτιμήσεις σας ώστε να μπορούμε να παρέχουμε περιεχόμενο 
μέσω των Υπηρεσιών μας που πιστεύουμε ότι είναι συναφές και ενδιαφέρον για εσάς. 

o Για να αναλύουμε ή να προβλέπουμε τις προτιμήσεις των χρηστών μας προκειμένου να 
προετοιμάζουμε αθροιστικές εκθέσεις τάσεων και τρόπων χρήσης του ψηφιακού 
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περιεχομένου μας και να διεξάγουμε έρευνες αγοράς ώστε να βελτιώνουμε τις 
Υπηρεσίες μας.  

 
Θα παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες είτε με τη συγκατάθεσή σας ή επειδή έχουμε έννομο 
συμφέρον. 

 

• Δυνατότητα συμμετοχής σας σε κληρώσεις, διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες.  
o Μπορεί να σας δώσουμε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε κληρώσεις, διαγωνισμούς ή 

άλλες προωθητικές ενέργειες. 
o Κάποιες από αυτές τις προωθητικές ενέργειες έχουν πρόσθετους κανόνες οι οποίοι 

περιέχουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης και κοινοποίησης των Προσωπικών σας 
Δεδομένων. 

 
Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να διαχειριζόμαστε τη συμβατική μας σχέση με 

εσάς. 
 

• Άθροιση ή/και ανωνυμοποίηση Προσωπικών Δεδομένων. 
o Ενδέχεται να αθροίσουμε ή/και να ανωνυμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα 

προκειμένου να μη θεωρούνται πλέον Προσωπικά Δεδομένα. Ο σκοπός αυτής της 
δραστηριότητας είναι να παράγουμε άλλα δεδομένα για δική μας χρήση τα οποία 
μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό. 
 

• Επίτευξη των επιχειρηματικών μας σκοπών.  
o Για ανάλυση δεδομένων, για παράδειγμα, προκειμένου να βελτιώσουμε την 

αποδοτικότητα των Υπηρεσιών μας. 
o Για ελέγχους, ώστε να επιβεβαιώνουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες μας λειτουργούν 

όπως προβλέπεται και ότι συμμορφώνονται με νομικές, νομοθετικές ή συμβατικές 
απαιτήσεις. 

o Για σκοπούς παρακολούθησης απάτης και ασφάλειας, για παράδειγμα, για να 
εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε κυβερνοεπιθέσεις ή απόπειρες κλοπής ταυτότητας.  

o Για τη βελτίωση και την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.  
o Για τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση ή την τροποποίηση των τρεχόντων προϊόντων και 

υπηρεσιών μας.  
o Για τον προσδιορισμό των τάσεων χρήσης, για παράδειγμα, για να καταλαβαίνουμε ποια 

μέρη των Υπηρεσιών μας ενδιαφέρουν περισσότερο τους χρήστες. 
o Για τη διευκόλυνση ανακλήσεων. 
o Για την επεξεργασία αιτήσεων εργασίας. 
o Για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών μας, ώστε 

να μπορούμε να προσαρμόζουμε τις εκστρατείες μας στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
των χρηστών μας.  

o Για τη λειτουργία και την επέκταση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, για 
παράδειγμα, για να εντοπίζουμε τα μέρη των Υπηρεσιών μας που ενδιαφέρουν 
περισσότερο τους χρήστες μας ώστε να εστιάζουμε τις ενέργειές μας στην ικανοποίηση 
των ενδιαφερόντων των χρηστών. 
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Διεξάγουμε αυτές τις δραστηριότητες προκειμένου να διαχειριζόμαστε τη συμβατική μας σχέση 
με εσάς, για να συμμορφωνόμαστε με μια νομική απαίτηση ή/και επειδή έχουμε κάποιο έννομο 
συμφέρον. 
 

Εάν εγγραφείτε στη λίστα email μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που παρέχονται από 
πλατφόρμες τρίτων μερών (όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλοι ιστότοποι) για να 
προβάλλουμε στοχευμένες διαφημίσεις στις εν λόγω πλατφόρμες σε εσάς ή σε άλλους, και ενδέχεται να 
παρέχουμε μια έκδοση της διεύθυνσης του email σας με hash ή άλλες πληροφορίες στον πάροχο της 
πλατφόρμας για τους εν λόγω σκοπούς. Για να αρνηθείτε τη χρήση των δεδομένων σας για αυτούς τους 
σκοπούς, επικοινωνήστε μας με τους τρόπους που αναφέρονται στην ενότητα «16. Πώς μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την Stanley Black & Decker;» παρακάτω. 
 

3.  Η Stanley Black & Decker κοινοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη; 
 
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους εξής: 
  

• Στους συνεργάτες μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική 
Απορρήτου. 

 Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη λίστα και την τοποθεσία των συνεργατών μας εδώ. 
o Για πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τους συνεργάτες μας στην Ιαπωνία και 

χρησιμοποιούνται από κοινού με τη Stanley Black & Decker, Inc., η Stanley Black and 
Decker είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κοινόχρηστων Προσωπικών Δεδομένων. 

 

• Σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διανομέων και των 
αντιπροσώπων πωλήσεων, προκειμένου να εκτελέσουν εργασίες για λογαριασμό μας, όπως:  

o Διευκόλυνση της αγοράς σας, διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και επεξεργασία 
πληρωμής 

o Βοήθεια στο σέρβις των προϊόντων μας 
o Εγγραφές προϊόντων 
o Απάντηση σε αιτήματα και παροχή πληροφοριών προϊόντων 
o Βοήθεια στην ανταλλαγή προϊόντων και άλλες εργασίες σε σχέση με την εξυπηρέτηση 

πελατών 
o Παροχή και βελτίωση της επικοινωνίας μας με εσάς 
o Απάντηση σε αιτήματα στις σχέσεις μας με επενδυτές 
o Παροχή φιλοξενίας ιστότοπου, ανάλυση δεδομένων, παροχές πληροφορικής και 

σχετικών υποδομών 
o Υπηρεσίες διαφήμισης και αναλύσεων 
o Παράδοση email  
o Έλεγχος 
o Αποστολή ειδοποίησης εάν έχετε κερδίσει σε κάποιον διαγωνισμό που διεξαγάγαμε και 

παράδοση του δώρου σε εσάς 
o Διεξαγωγή έρευνας ή συνεντεύξεων ικανοποίησης πελατών  
o Απάντηση σε παράπονα ή αιτήματα αξιώσεων για προϊόντα (για παράταση εγγυήσεων, 

τραυματισμούς, ζημιές, κ.λπ.) 
o Λοιπές υπηρεσίες 

  

https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/subsidiaries_of_stanley_black_decker.pdf
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Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας 
διαχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας όπως ορίζεται παρακάτω. 

 

• Στους αδειούχους και δικαιοδόχους για χρήση τους σε σχέση με το μάρκετινγκ, τη διανομή, 
τη διαφήμιση, την πώληση και το σέρβις προϊόντων που πωλούν βάσει αδείας από εμάς. 
 

• Σε τρίτους επιχειρηματικούς εταίρους οι οποίοι ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας για τα 
δικά τους προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, σύμφωνα με τις επιλογές 
σας.  

 

• Με τη χρήση των Υπηρεσιών μπορείτε να επιλέξετε να κοινοποιήσετε Προσωπικά Δεδομένα: 
o Σε πίνακες μηνυμάτων, σε δημόσιες αίθουσες συνομιλιών, σε σελίδες προφίλ, ιστολόγια, 

ερευνητικές επιτροπές και κοινότητες, έρευνες και λοιπές υπηρεσίες στις οποίες έχετε 
τη δυνατότητα να αναρτάτε πληροφορίες και περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των Σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας). Σημειώσατε ότι κάθε 
πληροφορία που αναρτάτε ή κοινοποιείτε σε αυτές τις υπηρεσίες θα δημοσιοποιηθεί και 
ενδέχεται να είναι διαθέσιμη σε άλλους χρήστες και στο ευρύ κοινό.  

o Μέσω των κοινοποιήσεών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όταν συνδέετε τον 
λογαριασμό των Υπηρεσιών σας με τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
θα κοινοποιήσετε πληροφορίες στους φίλους σας που συνδέονται με τον λογαριασμό 
σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε άλλους χρήστες και στον πάροχο του 
λογαριασμού σας κοινωνικής δικτύωσης. Με αυτόν τον τρόπο, μας εξουσιοδοτείτε να 
διευκολύνουμε την κοινοποίηση των πληροφοριών και κατανοείτε ότι η χρήση των 
κοινοποιημένων πληροφοριών θα διέπεται από την πολιτική απορρήτου του παρόχου 
κοινωνικής δικτύωσης.  

 
 

Λοιπές χρήσεις και κοινοποιήσεις προσωπικών δεδομένων 
Χρησιμοποιούμε επίσης και κοινοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως απαιτείται ή αρμόζει, 
ειδικά όταν έχουμε μια νομική υποχρέωση ή έννομο συμφέρον για να το πράξουμε προκειμένου: 

• Να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους.  
o Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται νόμοι εκτός της χώρας κατοικίας σας. 

• Να απαντήσουμε σε αιτήματα δημόσιων και κρατικών αρχών. 
o Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται νόμοι και αρχές εκτός της χώρας κατοικίας σας. 

• Να συνεργαστούμε με τις αρχές επιβολής του νόμου. 
o Για παράδειγμα, όταν αποκρινόμαστε σε αιτήματα ή εντολές αρχών επιβολής του 

νόμου. 

• Για άλλους νομικούς λόγους, όπως:  
o Να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια μας, ή/και των 

χρηστών μας, εσάς, εμάς ή άλλους. 
 

Έχουμε έννομο συμφέρον να κοινοποιούμε ή να διαβιβάζουμε κάποια ή όλα τα Προσωπικά Δεδομένα 
που συγκεντρώσαμε για εσάς σε τρίτα μέρη εάν η Stanley Black & Decker συγχωνευτεί ποτέ ή 
εξαγοραστεί, ή συμμετάσχει σε εταιρική αναδιοργάνωση, κοινοπραξία, μεταβίβαση κυριότητας, πώληση 
ή μεταφορά ή άλλη διάθεση ολόκληρης της επιχείρησης, των περιουσιακών στοιχείων, των μετοχών ή 
μέρος αυτών (όπως σε περίπτωση πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών). Τα εν λόγω τρίτα μέρη μπορεί 
για παράδειγμα να περιλαμβάνουν την οντότητα που κάνει την εξαγορά και τους συμβούλους της. 



 

8. 
 
 

  
4. Τι Λοιπές πληροφορίες για εσάς συγκεντρώνει η Stanley Black & Decker; 

 
Οι «Λοιπές πληροφορίες» είναι όλες οι πληροφορίες που δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά σας ή δεν 
συνδέονται άμεσα με ένα ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Οι Λοιπές πληροφορίες περιλαμβάνουν τις εξής:  

• Τύπο και έκδοση προγράμματος περιήγησης 
• Λειτουργικό σύστημα 
• Διεύθυνση IP (βλ. παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες) 
• Τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες 

μας 
• Χρήση συνδέσμων για τη μετάβαση στις Υπηρεσίες μας και διεύθυνση IP από την οποία 

μεταβήκατε 
• Ιστοσελίδες που ζητήσατε και προβάλλατε 
• Χρόνος που αφιερώσατε στις υπηρεσίες μας 
• Για τους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές, τεχνικές πληροφορίες για τη 

συσκευή που χρησιμοποιήθηκε, όπως μέγεθος οθόνης, υποστήριξη cookies από τη συσκευή 
και πώς εμφανίζονται οι εικόνες 

• Δεδομένα χρήσης εφαρμογής 
• Άλλες πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω cookies, ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλες 

τεχνολογίες που περιγράφονται παρακάτω 
• Δημογραφικές και άλλες πληροφορίες που παρέχετε εσείς και που δεν αποκαλύπτουν τη 

συγκεκριμένη ταυτότητά σας  
• Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν με τρόπο ο οποίος δεν αποκαλύπτει πλέον τη 

συγκεκριμένη ταυτότητά σας 
 

Η Διεύθυνση IP εκχωρείται αυτόματα στον υπολογιστή σας από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που 
χρησιμοποιείτε. Η διεύθυνση IP μπορεί να αναγνωριστεί και να καταγραφεί αυτόματα στα αρχεία 
καταγραφής του διακομιστή όποτε ένας χρήστης προσπελαύνει τις Υπηρεσίες, μαζί με τον χρόνο της 
επίσκεψης και τις σελίδες που επισκέφτηκε. Η συγκέντρωση διευθύνσεων IP είναι μια τυπική πρακτική 
και εκτελείται αυτόματα από πολλούς ιστότοπους, εφαρμογές και άλλες υπηρεσίες. Χρησιμοποιούμε τις 
διευθύνσεις IP για σκοπούς όπως ο υπολογισμός των επιπέδων χρήσης, η διάγνωση προβλημάτων του 
διακομιστή και η παροχή των Υπηρεσιών. Ενδέχεται επίσης να αποκομίσουμε την τοποθεσία σας, κατά 
προσέγγιση, από τη διεύθυνση IP (βλ. «Τοποθεσία» παρακάτω). 

 
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε Λοιπές Πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό, 
εκτός από τις περιπτώσεις που η ισχύουσα νομοθεσία μάς υποχρεώνει να πράξουμε διαφορετικά. Εάν 
απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία να χειριζόμαστε τις Λοιπές Πληροφορίες ως Προσωπικά 
Δεδομένα, τότε μπορεί να τις χρησιμοποιήσουμε και να τις κοινοποιήσουμε για τους σκοπούς για τους 
οποίους χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα όπως αναφέρει λεπτομερώς η 
παρούσα Πολιτική. 

 
Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας συγκεντρώνουμε Λοιπές Πληροφορίες με διάφορους τρόπους, 
όπως:  

 

• Μέσω του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής που χρησιμοποιείτε:  
o Κάποιες πληροφορίες συγκεντρώνονται από τα περισσότερα προγράμματα 

περιήγησης ή αυτόματα από τη συσκευή σας όπως η διεύθυνση Ελέγχου Πρόσβασης 
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Μέσου (MAC), ο τύπος του υπολογιστή (Windows ή Mac), η ανάλυση της οθόνης, το 
όνομα και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος, ο κατασκευαστής και το μοντέλο 
της συσκευής, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης και η ονομασία 
και έκδοση των Υπηρεσιών (όπως Εφαρμογές) που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε 
αυτές τις πληροφορίες για να διασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών. 
 

• Μέσω της χρήσης των Εφαρμογών από εσάς  
o Όταν κάνετε λήψη και χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές, εμείς και οι πάροχοι 

υπηρεσιών μας ενδέχεται να παρακολουθούμε και να συγκεντρώνουμε δεδομένα 
χρήσης των Εφαρμογών, όπως ημερομηνία και ώρα που η συσκευή σας 
προσπελαύνει τους διακομιστές μας και τι πληροφορίες και αρχεία κατεβάσατε στην 
Εφαρμογή βάσει του αριθμού της συσκευής σας. 
 

• Πληροφορίες φυσικής τοποθεσίας 
o Οι Υπηρεσίες και τα email μας με μορφή HTML περιλαμβάνουν δυνατότητες που 

μπορεί να απαιτούν τη συγκέντρωση διαφορετικών τύπων πληροφοριών 
τοποθεσίας (όπως διεύθυνση IP, συντεταγμένες GPS ή ταχυδρομικό κώδικα) τις 
οποίες χρησιμοποιούμε στη συνέχεια για τη συγκεκριμένη δυνατότητα που 
επιλέξατε όπως: 

▪ Σημεία αγοράς και εντοπισμός καταστημάτων. Κάποιες από τις Υπηρεσίες 
μας σας επιτρέπουν να αναζητάτε το κοντινότερο κατάστημα που διαθέτει 
προϊόντα της Stanley Black & Decker που θέλετε και ποια κοντινά 
καταστήματα έχουν κάποια από τα προϊόντα μας στα αποθέματά τους. Εάν 
προσπελαύνετε έναν από τους Ιστότοπους ή Εφαρμογές μας με φορητή 
συσκευή και έχετε ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες τοποθεσίας, ενδέχεται να 
συγκεντρώνονται οι πληροφορίες τοποθεσίας για αυτές τις δυνατότητες, 
μέσω για παράδειγμα, της χρήσης δορυφόρου, πύργου κινητής τηλεφωνίας 
ή σημάτων WiFi. Εάν προσπελαύνετε αυτές τις δυνατότητες από σταθερό 
υπολογιστή, μπορείτε να επιλέξετε να μας δώσει το πρόγραμμα περιήγησής 
σας τις πληροφορίες τοποθεσίας βάσει της διεύθυνσης IP του υπολογιστή 
σας για να αποκριθούμε στο αίτημά σας, ή μπορεί να σας ζητηθεί να μας 
δώσετε εσείς τις πληροφορίες τοποθεσίας. Τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
τοποθεσίας του σταθερού υπολογιστή μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το 
πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο που συνδέεστε 
στο διαδίκτυο. Οι ρυθμίσεις της φορητής συσκευής σας μπορεί να σας 
επιτρέπουν να απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες που βασίζονται στην 
τοποθεσία, γεγονός το οποίο θα εμποδίσει τους Ιστότοπους και τις 
Εφαρμογές μας να προσπελάσουν τις ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας της 
φορητής συσκευής σας. Σας συνιστούμε να μελετήσετε τη βοήθεια ή το 
εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τη συσκευή σας για οδηγίες. 

▪ Email. Τα email μας χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP της συσκευής σας για 
να καθορίζουν τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας όταν ανοίγετε το 
email. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο σε 
εσάς, όπως χάρτες κοντινών καταστημάτων που διαθέτουν τα προϊόντα μας. 
Τα ειδικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με 
τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να ανοίγετε τα email μας. Το πρόγραμμα 
του email σας ενδέχεται να σας επιτρέπει να εμποδίζετε τη λήψη ετικετών 
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εικονοστοιχείων ή εικόνων στα email που λαμβάνετε από εμάς, γεγονός το 
οποίο θα εμποδίσει επίσης την πρόσβαση του παρόχου υπηρεσιών στις 
πληροφορίες της τοποθεσίας σας. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την 
εγγραφή σας στα email μας, όπως αναφέρει η Ενότητα 6 παρακάτω. 

▪ Προϊόντα και υπηρεσίες με δυνατότητα Bluetooth®. Η παρούσα ενότητα 
αφορά τη συγκέντρωση, χρήση και κοινοποίηση πρόσθετων προσωπικών 
δεδομένων σε σχέση με προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες μέσω Bluetooth® 
(αναφέρονται συλλογικά ως «Προϊόντα και υπηρεσίες με δυνατότητα 
Bluetooth®»). Εάν προσπελαύνετε τα Προϊόντα και υπηρεσίες με 
δυνατότητα Bluetooth® μέσω φορητής συσκευής, ενδέχεται να 
συγκεντρώνουμε και να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τοποθεσίες της 
φορητής συσκευής σας και τις δυνατότητες Bluetooth® για να 
προσδιορίζουμε την ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία της φορητής σας 
συσκευής όταν ήταν τελευταία φορά στην εμβέλεια Bluetooth® ενός 
εγγεγραμμένου Προϊόντος με δυνατότητα Bluetooth®. Αυτό γίνεται για να 
σας βοηθάμε να εντοπίζετε ένα εγγεγραμμένο Προϊόν με δυνατότητα 
Bluetooth®. Ενδέχεται επίσης να συγκεντρώνουμε πληροφορίες για το 
εγγεγραμμένο σας Προϊόν με δυνατότητα Bluetooth® όπως αποστέλλονται 
σε εμάς μέσω των φορητών συσκευών άλλων χρηστών και πληροφορίες 
τοποθεσίας για εγγεγραμμένα Προϊόντα με δυνατότητα Bluetooth® όπως 
αποστέλλονται σε εμάς μέσω της φορητής συσκευής σας. (Το Bluetooth® 
είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση του εν 
λόγω σήματος από την Stanley Black & Decker γίνεται κατόπιν αδείας). 
Μπορείτε να αποφύγετε τη συγκέντρωση αυτών των δεδομένων 
εμποδίζοντας τις Υπηρεσίες μας να προσπελαύνουν το Bluetooth® της 
συσκευής σας μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας ή σε κάποιες 
περιπτώσεις, τη στιγμή που εγκαθιστάτε την Εφαρμογή, αλλά τότε ενδέχεται 
μην μπορούμε να παρέχουμε όλες τις δυνατότητες των Υπηρεσιών μας σε 
εσάς. 

▪ Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τη φυσική θέση της συσκευής σας, σε 
συνδυασμό με πληροφορίες για τις διαφημίσεις που προβάλλατε και άλλες 
πληροφορίες που συγκεντρώνουμε, στους συνεργάτες μας στο μάρκετινγκ 
για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουν πιο εξατομικευμένο 
περιεχόμενο και για να μελετούν την αποτελεσματικότητα των 
διαφημιστικών εκστρατειών.  

 
o Εάν δεν συναινείτε στην παροχή πληροφοριών τοποθεσίας ή απενεργοποιήσετε τις 

υπηρεσίες που βασίζονται στην τοποθεσία στη φορητή συσκευή σας, ενδέχεται να 
σας ζητήσουμε να επιλέξετε την περιοχή σας ή να καταχωρήσετε τον ταχυδρομικό 
σας κώδικα. Οι ρυθμίσεις του σταθερού υπολογιστή ή της φορητής συσκευής σας 
μπορεί να σας επιτρέπουν να απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες που βασίζονται στην 
τοποθεσία, γεγονός το οποίο θα εμποδίζει τις Υπηρεσίες μας να προσπελαύνουν τις 
πληροφορίες τοποθεσίας σας. Σας συνιστούμε να μελετήσετε τις πληροφορίες στην 
ενότητα βοηθείας ή το εγχειρίδιο χρήστη που παρέχεται με τη συσκευή ή το 
πρόγραμμα περιήγησής σας για οδηγίες. Εάν επιλέξετε να μην δώσετε αυτές τις 
πληροφορίες ενδέχεται να μην παρέχεται περιεχόμενο ειδικά για την τοποθεσία σας 
και εμείς ή/και οι συνεργάτες μας στο μάρκετινγκ μπορεί να μην έχουμε τη 
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δυνατότητα να σας παρέχουμε τις αντίστοιχες εξατομικευμένες υπηρεσίες και 
περιεχόμενο.  

 

• Cookies  
o Εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies 

εκχωρούν ένα μοναδικό αναγνωριστικό στη συσκευή σας και αποθηκεύονται 
συνήθως στη συσκευή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας.  

o Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μέσω 
cookies, ετικετών εικονοστοιχείων και παρόμοιων τεχνολογιών περιλαμβάνουν τις 
εξής: 

▪ Τις αλληλεπιδράσεις σας με τις Υπηρεσίες και τις διαφημίσεις μας 
▪ Τον χρόνο της επίσκεψής σας στις Υπηρεσίες μας 
▪ Είδη και προϊόντα που αναζητήσατε, είδη που προσθέσατε στο καλάθι 

αγορών και εάν αγοράσατε κάποιο από αυτά τα είδη 
▪ Επιβεβαίωση όταν ανοίγετε email από εμάς, όπως την ώρα που ανοίξατε το 

email και εάν επιλέξατε κάποιον από τους συνδέσμους του email 
▪ Ιστότοπους που επισκέπτεστε μετά την επίσκεψή σας στους Ιστότοπους μας  
▪ Γλωσσικές προτιμήσεις 
▪ Λοιπά δεδομένα κίνησης 

o Εμείς και πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούμε τα cookies για: σκοπούς 
ασφάλειας, για τη διευκόλυνση της πλοήγησης, την προβολή πληροφοριών πιο 
αποτελεσματικά και την εξατομίκευση της εμπειρία σας, για την προσαρμογή των 
ενεργειών μάρκετινγκ μέσω email βάσει της χρήσης των Υπηρεσιών μας, τον 
προσδιορισμό των επισκεπτών που επιστρέφουν, την παρακολούθηση των ειδών 
στο καλάθι σας και την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους 
ιστότοπους, όπως περιγράφεται παρακάτω. 

o Συγκεντρώνουμε επίσης στατιστικές πληροφορίες για τη χρήση των Υπηρεσιών 
προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους, 
να βελτιώνουμε και να διεξάγουμε καλύτερα τις συναλλαγές μας, να κατανοούμε 
πώς χρησιμοποιούνται οι Υπηρεσίες, να μετράμε ποιες σελίδες των Ιστότοπων μας 
έχουν τις περισσότερες επισκέψεις ή τη μεγαλύτερη χρήση, να παρακολουθούμε τον 
αριθμό των επισκεπτών στους Ιστότοπούς μας και να μας βοηθούν στην απάντηση 
ερωτήσεων σχετικά με τις Υπηρεσίες. 

o Τα cookies μάς δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα να επιλέγουμε ποιες από τις 
διαφημίσεις ή τις προσφορές μας είναι πιο πιθανό να σας ενδιαφέρουν και να τις 
προβάλλουμε την ώρα που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή βρίσκεστε σε άλλους 
ιστότοπους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε cookies ή άλλες τεχνολογίες 
διαδικτυακής διαφήμισης για να παρακολουθούμε τις απαντήσεις σας στις 
διαφημίσεις μας και να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών μας. 
(Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, ετικετών εικονοστοιχείων 
και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών για διαφημίσεις, βλ. «5. Πώς προβάλλονται οι 
διαφημίσεις μας σε άλλους ιστότοπους και συσκευές και τι επιλογές έχετε;»). 

o Τα συστήματά μας ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν τις κεφαλίδες κάποιων ή όλων 
των προγραμμάτων περιήγησης. Εάν δεν θέλετε να συγκεντρώνονται πληροφορίες 
με τη χρήση cookies, τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σας δίνουν τη 
δυνατότητα να απορρίπτετε αυτόματα τα cookies ή την επιλογή να απορρίψετε ή να 
δεχτείτε ένα cookie (ή cookies) από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Μπορείτε επίσης 
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να ανατρέξετε εάν θέλετε στον ιστότοπο http://www.allaboutcookies.org/manage-
cookies/index.html. Εάν ωστόσο δεν αποδέχεστε cookies, ενδέχεται να 
αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες στη χρήση των Υπηρεσιών. Επίσης ενδέχεται να 
μη λαμβάνετε διαφημίσεις ή άλλες προσφορές από εμάς που σχετίζονται με τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.  

• Ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες 
o Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε ετικέτες εικονοστοιχείων (γνωστές και ως 

ιστοφάροι, «κοριοί» Ιστού και GIFs) για την παροχή των Υπηρεσιών. Η ετικέτα 
εικονοστοιχείου είναι ένα αορατό γραφικό σε μέγεθος εικονοστοιχείου σε μια 
ιστοσελίδα ή μήνυμα email. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες μεταξύ άλλων, 
για να παρακολουθούμε τις ενέργειες των χρηστών στις Υπηρεσίες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραληπτών email), να μετράμε την επιτυχία των 
εκστρατειών μάρκετινγκ, να μετράμε ποια μέρη των Ιστότοπών μας έχουν τις 
περισσότερες επισκέψεις ή τη μεγαλύτερη χρήση και να δημιουργούμε στατιστικά 
για τη χρήση των Υπηρεσιών και τα ποσοστά απόκρισης.  

• Αναλύσεις τρίτων μερών 
o Χρησιμοποιούμε τις αναλύσεις τρίτων παρόχων, όπως η Google® Analytics η οποία 

χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για τη μέτρηση της κίνησης και των 
τάσεων χρήσης, για να κατανοούμε καλύτερα τη χρήση και την αλληλεπίδρασή σας 
με τις Υπηρεσίες μας. Αυτή η υπηρεσία μπορεί επίσης να συγκεντρώνει πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση άλλων ιστότοπων, εφαρμογών και διαδικτυακών πόρων. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Google 
χρησιμοποιεί τα δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, πατήστε εδώ και 
αρνηθείτε τις πρακτικές της Google με τη λήψη του πρόσθετου εξαίρεσης από την 
Google Analytics του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται εδώ. 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

• Λοιπές πληροφορίες από Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
o Παρόμοια με τις πληροφορίες πλοήγησης που προαναφέραμε, οι ιστότοποι των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία έχουμε τις Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
της εταιρείας μας μπορεί να παρέχουν αθροιστικές πληροφορίες και αναλύσεις σε 
εμάς για τους επισκέπτες των Σελίδων κοινωνικής δικτύωσής μας. Αυτό μας δίνει τη 
δυνατότητα να κατανοούμε καλύτερα και να αναλύουμε την αύξηση των χρηστών, 
τις γενικές δημογραφικές πληροφορίες των χρηστών και την αλληλεπίδραση τους με 
το περιεχόμενο στις Σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας. 

• Χρήση τεχνολογίας Adobe Flash (συμπεριλαμβανομένων των τοπικά κοινόχρηστων 
αντικειμένων Flash («Flash LSOs»)) και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών  

o Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε Flash LSOs και άλλες τεχνολογίες για να 
συγκεντρώνουμε και να αποθηκεύουμε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύονται στον υπολογιστή 
σας Flash LSOs, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος 
αναπαραγωγής Flash ώστε να εμποδίσει την αποθήκευση Flash LSO και τη χρήση των 
εργαλείων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα εργαλείων ρυθμίσεων αποθήκευσης 
ιστότοπου. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στον Πίνακα εργαλείων ρυθμίσεων 
γενικής αποθήκευσης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες (οι οποίες μπορεί να εξηγούν 
για παράδειγμα πώς να διαγράφετε υπάρχοντα Flash LSOs, (αναφέρονται ως 
«πληροφορίες»), πώς να εμποδίζετε την τοποθέτηση Flash LSOs στον υπολογιστή 
σας χωρίς να ερωτηθείτε και πώς να εμποδίζετε τα Flash LSOs που δεν παραδίδονται 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.google.com/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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από τον χειριστή της σελίδας στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγμή). Σημειώσατε 
ότι η ρύθμιση του Flash Player να απαγορεύσει ή να περιορίσει την αποδοχή Flash 
LSOs ενδέχεται να μειώσει ή να παρακωλύσει τη λειτουργία κάποιων εφαρμογών 
Flash.  

• Χρησιμοποιούμε επίσης Λοιπές Πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω τεχνολογιών για 
τον προσδιορισμό και την επίλυση δυσκολιών που μπορεί να συναντήσουν οι επισκέπτες 
όταν προσπελαύνουν τις Υπηρεσίες μας.  

 
Για τον ΕΟΧ: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί ένας ιστότοπος στον 
ΕΟΧ, ανατρέξτε στην πολιτική για τα cookies του κάθε ιστότοπου. 

 
5. Πώς προβάλλονται οι διαφημίσεις μας σε άλλους ιστότοπους και συσκευές και τι επιλογές 

έχετε; 
 

Συνάπτουμε συμφωνίες με τρίτες διαφημιστικές εταιρείες για να προσαρμόζουμε τις διαδικτυακές 
διαφημίσεις που απευθύνονται σε εσάς σε άλλους ιστότοπους και διαδικτυακές υπηρεσίες. Οι εν λόγω 
τρίτες διαφημιστικές εταιρείες τοποθετούν, χρησιμοποιούν ή βασίζονται σε τεχνολογίες όπως cookies 
και ετικέτες εικονοστοιχείων για να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με τις 
Υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που λαμβάνουν οι εταιρείες 
από την πρόσβαση και χρήση άλλων ιστότοπων ή διαδικτυακών υπηρεσιών από εσάς σε οποιαδήποτε 
συσκευή σας, και πληροφορίες που λαμβάνονται από τρίτα μέρη, μας βοηθούν να επιλέγουμε τις 
διαφημίσεις που προβάλλονται σε εσάς και πού προβάλλονται βάσει της εμπειρίας σας στις Υπηρεσίες 
μας και σε άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούν επίσης αυτές τις τεχνολογίες, σε 
συνδυασμό με πληροφορίες που συγκεντρώνουν για τη χρήση του διαδικτύου από εσάς, για να σας 
αναγνωρίζουν στις συσκευές που χρησιμοποιείτε, όπως κινητό τηλέφωνο και φορητό υπολογιστή.  

Για πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν οι εν λόγω τρίτες 
διαφημιστικές εταιρείες, και την εξαίρεσή σας από αυτά, και για να μάθετε πώς θα κάνετε εξαίρεση 
αυτών των προγραμμάτων στα προγράμματα περιήγησης ιστού σταθερών και φορητών συσκευών στη 
συγκεκριμένη συσκευή από την οποία προσπελαύνετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ανατρέξτε 
στους ιστότοπους http://optout.aboutads.info/#/ και http://optout.networkadvertising.org/#/. 
Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής AppChoices στον ιστότοπο www.aboutads.info/appchoices για 
να κάνετε εξαίρεση στις εφαρμογές φορητών συσκευών.  

Σημειώσατε ότι με την επιλογή αυτών των ιστότοπων, θα εξέλθετε του Ιστότοπού μας και θα μεταβείτε 
σε άλλον διαδικτυακό ιστότοπο όπου μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας σε εκείνο το πρόγραμμα 
εξαίρεσης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το εικονίδιο προτιμήσεων που ενδέχεται να εμφανίζεται σε 
κάποιες από τις διαφημίσεις μας που προβάλλονται μέσω αυτών των τεχνολογιών.  

6. Τι επιλογές έχετε όσον αφορά τον τρόπο χρήσης και κοινοποίησης των Προσωπικών σας 
Δεδομένων;  

 
Σας παρέχουμε επιλογές σχετικά με τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και τον τρόπο που 
επικοινωνούμε μαζί σας, και χρησιμοποιούμε ή κοινοποιούμε τα δεδομένα σας.  

  
α.   Email: Μπορείτε να αρνηθείτε τη λήψη email μάρκετινγκ από εμάς ακολουθώντας τις οδηγίες 
που αναφέρονται στο email που λάβατε. Ωστόσο, ακόμα και εάν δηλώσετε την άρνησή σας ενδέχεται 

http://optout.aboutads.info/#/
http://optout.networkadvertising.org/#/
http://www.aboutads.info/appchoices


 

14. 
 
 

να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε email που δεν αφορούν θέματα μάρκετινγκ, όπως επιβεβαίωση 
παραγγελιών/αποστολών, αλλαγές υπηρεσιών, εγγραφές προϊόντων, ανακλήσεις προϊόντων ή 
επικοινωνίες του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. 
 
β.   Αποστολή μηνυμάτων κειμένου/άμεσων μηνυμάτων: Μπορείτε να αρνηθείτε τη λήψη 
μηνυμάτων κειμένου (π.χ., SMS, MMS) και άλλων άμεσων μηνυμάτων (π.χ., WhatsApp, Facebook 
Messenger) από εμάς, ακολουθώντας τις οδηγίες εξαίρεσης που συνοδεύουν τα εν λόγω μηνύματα, 
εάν ισχύει, ή επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην ενότητα «16. Πώς μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την Stanley Black & Decker;» παρακάτω. 
 
γ. Ταχυδρομικό μάρκετινγκ: Εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ από εμάς μέσω 
του ταχυδρομείου, επικοινωνήστε μαζί μας όπως αναφέρεται στην ενότητα «16. Πώς μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την Stanley Black & Decker;» παρακάτω και πείτε μας ότι θέλετε να σας αφαιρέσουμε 
από τη λίστα ταχυδρομικών αποστολών της Stanley Black & Decker, συμπεριλαμβάνοντας την 
ταχυδρομική διεύθυνση που θέλετε να αφαιρέσουμε. 
 
δ.   Cookies: Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν 
λαμβάνετε ένα cookie ή να μην αποδέχεται κάποια cookies. Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να μη δέχεστε 
cookies από τις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες των 
Υπηρεσιών μας. Για πληροφορίες σχετικά με την εξαίρεση χρήσης cookies για διαδικτυκές 
συμπεριφορικές διαφημίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα «5. Πώς προβάλλονται οι διαφημίσεις μας σε 
άλλους ιστότοπους και συσκευές και τι επιλογές έχετε;»). 
 
ε. Πρακτικές κοινοποίησης των Προσωπικών σας Δεδομένων σε συνεργάτες για σκοπούς άμεσου 
μάρκετινγκ: Εάν προτιμάτε να σταματήσουμε την κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων σε 
μόνιμη βάση στους συνεργάτες μας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αρνηθείτε την εν 
λόγω κοινοποίηση επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην ενότητα «16. Πώς μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την Stanley Black & Decker;» παρακάτω. 
  

Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά/τα αιτήματά σας όσο το δυνατόν συντομότερα. 
Σημειώσατε ότι εάν αρνηθείτε τη λήψη email από εμάς που σχετίζονται με θέματα μάρκετινγκ, μπορεί 
να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε σημαντικά διοικητικά μηνύματα από τα οποία δεν έχετε δυνατότητα 
εξαίρεσης. 

 
7. Πώς η Stanley Black & Decker προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα;  

Έχουμε εφαρμόσει εύλογα τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να 
προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό μας από μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και κοινοποίηση.  
 
Εάν χρησιμοποιείτε μία από τις Υπηρεσίες μας σε ηλεκτρονικό κατάστημα, σχεδιάσαμε το ηλεκτρονικό 
μας κατάστημα για να δέχεται παραγγελίες μόνο από προγράμματα περιήγησης Ιστού που επιτρέπουν 
την επικοινωνία με την τεχνολογία Ασφαλούς στρώματος υποδοχής (SSL) η οποία κρυπτογραφεί τις 
πληροφορίες σας την ώρα που διαβιβάζονται σε εμάς. Τα προγράμματα περιήγησης που πληρούν αυτή 
την απαίτηση δεν θα μπορούν να μεταβαίνουν στην ενότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος των 
Υπηρεσιών μας.  
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Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαβίβαση ή η αποθήκευση δεδομένων δεν μπορούν να είναι πάντα 100% 
ασφαλείς. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, 
ειδοποιήστε μας αμέσως σύμφωνα με την ενότητα «16. Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με την Stanley 
Black & Decker;» παρακάτω.  

  
8. Πώς μπορείτε να προσπελαύνετε, να αλλάζετε ή να διαγράφετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;  

Εάν θα θέλατε να ζητήσετε πρόσβαση, ενημέρωση, διόρθωση, απόκρυψη, περιορισμό ή διαγραφή 
Προσωπικών Δεδομένων που παρείχατε σε εμάς στο παρελθόν, να αρνηθείτε την επεξεργασία 
Προσωπικών Δεδομένων, ή εάν θα θέλατε να ζητήσετε τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου των 
Προσωπικών σας Δεδομένων για τους σκοπούς της διαβίβασής τους σε άλλη εταιρεία (στον βαθμό που 
το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων παρέχεται σε εσάς από την ισχύουσα νομοθεσία), μπορείτε να το 
κάνετε στέλνοντάς μας ένα email ή μια επιστολή όπως αναφέρεται στην ενότητα «16. Πώς μπορείτε να 
επικοινωνείτε με την Stanley Black & Decker;» παρακάτω. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Στο αίτημά σας, διευκρινίστε ποια Προσωπικά Δεδομένα θα θέλατε να αλλάξετε, εάν θα θέλατε να γίνει 
απόκρυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων από τη βάση δεδομένων μας ή διαφορετικά ενημερώστε 
μας ποιους περιορισμούς θα θέλατε να θέσετε στη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από εμάς. 
Για την προστασία σας, ενδέχεται να ικανοποιήσουμε μόνο τα αιτήματα που αφορούν Προσωπικά 
Δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τη συγκεκριμένη διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε για να μας 
στείλετε το αίτημά σας και μπορεί να ζητήσουμε κάποια Προσωπικά Δεδομένα προκειμένου να 
επαληθεύσουμε την ταυτότητα του ατόμου που ζητάει πρόσβαση στα αρχεία Προσωπικών Δεδομένων. 
Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας όσο το δυνατόν συντομότερα.  
 
Σημειώσατε ότι μπορεί να χρειαστεί να κρατήσουμε κάποιες πληροφορίες για σκοπούς τήρησης αρχείων 
ή/και για να ολοκληρώσουμε τυχόν συναλλαγές που ξεκινήσατε πριν από το αίτημα αλλαγής ή 
διαγραφής (π.χ. όταν κάνετε μια αγορά ή συμμετέχετε σε μια προωθητική ενέργεια ενδέχεται να μην 
μπορείτε να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα που δώσατε μέχρι την ολοκλήρωση της 
εν λόγω αγοράς ή προωθητικής ενέργειας).  
 
Εάν είστε κάτοικοι της Καλιφόρνιας, άνω των 18 και εγγεγραμμένος χρήστης των Υπηρεσιών, μπορείτε 
να μας ζητήσετε να αφαιρέσουμε περιεχόμενο ή πληροφορίες που στείλατε στις Υπηρεσίες στέλνοντας 
μας μήνυμα στα στοιχεία επικοινωνίας που ορίζονται παρακάτω. Σημειώσατε ότι το αίτημά σας δεν 
διασφαλίζει την πλήρη ή συνολική αφαίρεση του περιεχομένου ή των πληροφοριών, όπως όταν για 
παράδειγμα κάποιο από το περιεχόμενο σας έχει αναρτηθεί εκ νέου από άλλον χρήστη. 
 
Μπορείτε επίσης να προσπελάσετε, να ενημερώσετε και να διορθώσετε ανακρίβειες σε κάποια 
Προσωπικά Δεδομένα μέσω του λογαριασμού σας σε ορισμένες Υπηρεσίες.  

 
9. Υπηρεσίες τρίτων μερών 

Η Stanley Black & Decker αδειοδοτεί τη χρήση των εμπορικών σημάτων της από μη σχετιζόμενα τρίτα 
μέρη τα οποία διαχειρίζονται ιστότοπους ξεχωριστά από την Stanley Black & Decker. Η παρούσα Πολιτική 
Απορρήτου δεν καλύπτει το απόρρητο, τις πληροφορίες ή άλλες πρακτικές τρίτων μερών 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν τρίτων μερών που διαχειρίζονται ιστότοπους ή υπηρεσίες με σύνδεσμο 
στις Υπηρεσίες και τυχόν ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών όπου η Stanley Black & Decker διατηρεί 
τις Σελίδες κοινωνικής δικτύωσής της. Τα εν λόγω τρίτα μέρη έχουν ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου τις 
οποίες σάς συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά. Η συμπερίληψη ενός συνδέσμου στις Υπηρεσίες δεν 



 

16. 
 
 

υποδηλώνει υποστήριξη στον συνδεδεμένο ιστότοπο ή υπηρεσία από εμάς ή τους συνεργάτες μας. 
Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συγκέντρωση, χρήση ή κοινοποίηση πληροφοριών ή τις 
πολιτικές ή πρακτικές ασφαλείας άλλων οργανισμών όπως Facebook, Twitter, Google, ή άλλων εταιρειών 
ανάπτυξης ή παροχής εφαρμογών, παροχής συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης, παρόχων λειτουργικών 
συστημάτων, παρόχων ασύρματης επικοινωνίας ή κατασκευαστών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν Προσωπικών Δεδομένων που κοινοποιείτε σε άλλους οργανισμούς μέσω ή σε σχέση με τις 
Εφαρμογές ή τις Σελίδες κοινωνικής δικτύωσής μας.  
 

10. Διασυνοριακή διαβίβαση 
Μπορεί να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε οποιαδήποτε χώρα 
έχουμε εγκαταστάσεις ή στην οποία συνεργαζόμαστε σε παρόχους υπηρεσιών και με τη χρήση των 
Υπηρεσιών κατανοείτε ότι οι πληροφορίες σας θα διαβιβαστούν σε χώρες εκτός της χώρας κατοικίας 
σας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ενδέχεται να έχουν κανόνες 
προστασίας διαφορετικούς από εκείνους της χώρας σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα δικαστήρια, οι 
αρχές επιβολής του νόμου, οι νομοθετικές αρχές ή οι αρχές ασφαλείας σε εκείνες τις χώρες μπορεί να 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.  
 
Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ: Κάποιες χώρες που δεν ανήκουν στον ΕΟΧ αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων στα πρότυπα του ΕΟΧ (η πλήρης λίστα 
αυτών των χωρών διατίθεται εδώ. Για διαβιβάσεις από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρούνται επαρκώς 
ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε θέσει σε εφαρμογή επαρκή μέτρα, όπως τυποποιημένες 
συμβατικές ρήτρες που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των Προσωπικών 
σας Δεδομένων. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των εν λόγω τυποποιημένων συμβατικών ρητρών εδώ. 
 

11. Περίοδος διατήρησης 
Διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται ή επιτρέπεται για τους 
σκοπούς για τους οποίους τα συγκεντρώσαμε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των περιόδων διατήρησης περιλαμβάνουν τα 
εξής:  

• Τη χρονική διάρκεια της συνεχούς σχέσης μας με εσάς και την παροχή των Υπηρεσιών σε 
εσάς (για παράδειγμα, για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό σε εμάς ή συνεχίζετε να 
χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες)·  

• Εάν έχουμε κάποια σχετική νομική υποχρέωση (για παράδειγμα, κάποιοι νόμοι απαιτούν 
από εμάς να τηρούμε αρχεία των συναλλαγών σας για κάποιο χρονικό διάστημα προτού 
μπορέσουμε να τα διαγράψουμε)· ή  

• Εάν η διατήρηση ενδείκνυται υπό το πρίσμα της νομικής μας θέσης (όπως σε περίπτωση 
νομοθετημένης περιόδου παραγραφής, δικαστικής διαφοράς ή νομοθετικής έρευνας).  

 
Σημειώσατε ότι όταν κάνετε διαγραφή από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ της εταιρείας μας, θα 
διατηρήσουμε αρχείο της διεύθυνσης του email σας για να διασφαλίσουμε ότι δεν σας στέλνουμε email 
μάρκετινγκ στο μέλλον. 
 

12. Χρήση των υπηρεσιών από ανηλίκους 
Οι Υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και δεν συγκεντρώνουμε εν 
γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα ατόμων κάτω των 18.  
 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32010D0087
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13. Ευαίσθητα δεδομένα 
Γενικά, σας ζητάμε να μη μας στέλνετε και να μην κοινοποιείτε τυχόν ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα 
(π.χ. αριθμούς ταυτότητας, πληροφορίες που σχετίζονται με φυλετική καταγωγή ή εθνικότητα, με 
πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκεύματα ή άλλα πιστεύω, με υγεία, βιομετρικές πληροφορίες ή γενετικά 
χαρακτηριστικά, ποινικό μητρώο ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση) σε ή μέσω των υπηρεσιών 
μας ή διαφορετικά σε εμάς. Σε περίπτωση που επιλέξετε την υποβολή των εν λόγω πληροφοριών σε εμάς 
ή σας ζητήσουμε να το κάνετε στην πορεία της έρευνας μιας καταγγελίας ή διαφοράς που αφορά τις 
Υπηρεσίες, θα συγκεντρώσουμε και θα επεξεργαστούμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.  

 

14. Υπηρεσίες πληρωμών τρίτων μερών 
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία πληρωμών ενός τρίτου μέρους για να επεξεργαστούμε 
πληρωμές που καταβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών. Εάν θέλετε να κάνετε μια πληρωμή μέσω των 
Υπηρεσιών, τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα συγκεντρωθούν από το εν λόγω τρίτο μέρος και όχι από 
εμάς, και η πληρωμή θα διέπεται από την πολιτική απορρήτου του τρίτου μέρους και όχι από την 
παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε έλεγχο και δεν ευθυνόμαστε για τη συγκέντρωση, χρήση και 
κοινοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων από το τρίτο μέρος. 

 
15. Θα αλλάξει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου;  

Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, γι' αυτό να τη 
διαβάζετε περιοδικά. Θα ενημερώσουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Πολιτικής Απορρήτου τη 
στιγμή που γίνεται μια αλλαγή. Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς μετά από την εν λόγω αλλαγή σημαίνει 
ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου.  

  
16. Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε με την Stanley Black & Decker;  

Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς όσον αφορά την Πολιτική Απορρήτου μας, υποβάλλετε αυτή 
τη φόρμα στον Διευθυντή Πολιτικής Απορρήτου ή εάν προτιμάτε να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή 
Πολιτικής Απορρήτου μέσω ταχυδρομείου, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:  
 
Stanley Black & Decker, Inc. 
1000 Stanley Drive 
New Britain, CT 06053 
Υπόψη: Διευθυντή Πολιτικής Απορρήτου 
 
Συμπεριλάβετε την ερώτηση ή το αίτημά σας στο email ή στην επιστολή σας προς εμάς, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των Υπηρεσιών SBD που σχετίζονται με το αίτημά σας.  
 
Επειδή οι επικοινωνίες μέσω email δεν είναι πάντα ασφαλείς, μην περιλαμβάνετε πιστωτικές κάρτες ή 
άλλα ευαίσθητα δεδομένα στα emails σας προς εμάς. 

 
Πρόσθετες πληροφορίες για τον ΕΟΧ 

Στον EEA μπορείτε επίσης:  
• Να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της χώρας ή της περιοχής σας, 

εάν ισχύει. Για μια λίστα των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων ανατρέξτε εδώ.  

https://www.stanleyblackanddecker.com/data-privacy-policy-inquiry-form
https://www.stanleyblackanddecker.com/sites/default/files/data_protection_officer_list.pdf
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• Να υποβάλλετε καταγγελία σε αρχή προστασίας δεδομένων στην χώρα ή την περιοχή σας ή 
όπου συμβαίνει μια φερόμενη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των 
δεδομένων. Ο κατάλογος των αρχών προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ διατίθεται εδώ. 

 
Τίθεται σε ισχύ στις: _______________ 
 

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

