
LIGHTHEAT P.C. 

Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου - Δήλωση Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 
Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο o 

ιστότοπος www.lightheat.eu  χρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που μας 

δίνετε.  Σεβόμαστε το απόρρητό σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις 

προσωπικές σας πληροφορίες. Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο 

με τον οποίο συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και 

γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει τις πρακτικές μας σχετικά με την 

ασφάλεια καθώς επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες ο χρήστης 

του ιστότοπου πρέπει να προβεί αν δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περαιτέρω 

επεξεργασία των προσωπικών του πληροφοριών κατά την επίσκεψή του στον 

ιστότοπο. 

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε και συναινείτε στη συλλογή, τη 

μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση όπως περιγράφεται 

στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, σύμφωνα με τον Νόμο. 

Οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και 

να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες 

παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για 

τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται 

όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών. 

 

Συλλογή, επεξεργασία και προστασία Προσωπικών Δεδομένων - 

Δικαιώματα Υποκειμένου 
Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται το σύνολο του ιστότοπου και των επιμέρους 

υποσέλιδων αυτού όπως και τις υπολογιστικές εφαρμογές, χωρίς να αποκαλύπτει την 

ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. 

Τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία για την φόρμα επικοινωνίας, είναι: όνομα, 

επώνυμο, email. Προαιρετικά ο χρήστης έπειτα μπορεί να καταχωρήσει τα εξής 

στοιχεία: φορέας, ιδιότητα/θέση, τηλέφωνο. 

To www.lightheat.eu θα μπορεί στο μέλλον να τηρεί Αρχείο και να επεξεργάζεται 

τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση του e-mail) (εφεξής 

«προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση του, μέσω του 

ιστότοπου. To www.lightheat.eu θα συλλέγει προσωπικά δεδομένα των χρηστών 

μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν οικειοθελώς, με σκοπό την παροχή πρόσβασης 

στις ανωτέρω εφαρμογές ή υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες μέσω του ιστότοπου.Σε 

καμία περίπτωση δεν θα σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών. 

Για την καταχώριση των στοιχείων του χρήστη κατά την εγγραφή του στην φόρμα 

επικοινωνίας, απαιτείται η συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των 

προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας 

απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης,  καλείται  ειδικώς και ρητώς να 

δώσει τη συναίνεσή του προς τούτο αποδεχόμενος την παρούσα πολιτική προστασία 

απορρήτου προσωπικών δεδομένων. 

Η εταιρεία μας φιλοξενείται στην πλατφόρμα Wix.com. Η Wix.com μας παρέχει την 

ηλεκτρονική πλατφόρμα που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

σας σε εσάς. Τα δεδομένα σας μπορούν να αποθηκευτούν μέσω της αποθήκευσης 

δεδομένων της Wix.com, των βάσεων δεδομένων και των γενικών εφαρμογών 
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Wix.com. Αποθηκεύουν τα δεδομένα σας σε ασφαλείς διακομιστές πίσω από ένα 

τείχος προστασίας. 

Όλες οι πύλες άμεσης πληρωμής που προσφέρονται από τη Wix.com και 

χρησιμοποιούνται από την εταιρία μας συμμορφώνονται με τα πρότυπα που ορίζει η 

PCI-DSS, όπως τη διαχειρίζεται το Συμβούλιο Ασφάλειας PCI, το οποίο αποτελεί 

κοινή προσπάθεια μαρκών όπως Visa, MasterCard, American Express και Discover. 

Οι απαιτήσεις PCI-DSS συμβάλλουν στην ασφαλή διαχείριση των πληροφοριών της 

πιστωτικής κάρτας από το κατάστημά μας και τους παρόχους υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, ο χρήστης θα αποδέχεται και θα συναινεί όπως και το www.caloric.biz, 

υπό τους όρους των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 

(GDPR) 679/2016, όπως τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 και ισχύει, θα διατηρεί 

σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη  που θα 

συλλέγονται μέσω του ιστότοπου, με σκοπό την πρόσβαση του χρήστη στις 

παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, την εξυπηρέτηση του, την  υποστήριξη και  

εκτέλεση της μεταξύ του χρήστη και του www.caloric.biz σχέσης, για στατιστικούς ή 

για γενικότερους σκοπούς, κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη. 

Επιπλέον ο χρήστης θα δίδει ρητώς τη συγκατάθεσή του προς το www.caloric.biz να 

του αποστέλλει με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ενημέρωση για 

υπηρεσίες, εκτός και αν επιλέξει ρητά τη μη λήψη ενημερώσεων. Σε κάθε περίπτωση, 

ο χρήστης δύναται οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στην χρησιμοποίηση των 

στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων του για την 

ενημέρωση νέων υπηρεσιών αποστέλλοντας μήνυμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική 

διεύθυνση lightheat@europe.com . 

Το www.lightheat.eu  είναι πλήρως συμμορφωμένο με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016. Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα 

υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο. Τα δεδομένα 

συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται 

σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς, περαιτέρω επεξεργασία μπορεί 

να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών της 

πλατφόρμας ή στατιστικούς σκοπούς. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας 

είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους 

οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί. Λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα 

προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή, διαγράφονται ή διορθώνονται από τον ίδιο τον 

χρήστη μόνο και χωρίς καθυστέρηση. Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή που 

επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την 

λειτουργία του λογαριασμού του κάθε χρήστη. Το www.caloric.biz δεν αποθηκεύει 

δεδομένα που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες (άμεση διαγραφή ακόμα και από τα 

backup). Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, 

διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης σε 

αυτοματοποιημένη απόφαση στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον 

κανονισμό. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να 

επικοινωνεί με το www.caloric.biz στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση 

lightheat@europe.com . 

Εκτός κι αν ρητά επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις Αρμόδιες Αρχές, το 

www.lightheat.eu  δεν θα προβεί, άλλως στην κοινοποίηση, γνωστοποίηση, 

διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας που 

της παρέχει ο χρήστης χωρίς τη συγκατάθεση ή την ρητή εντολή αυτού. 
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Στατιστικές πληροφορίες περιήγησης 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (π.χ., όχι μέσω 

εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν 

κάποιος χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση του ιστότοπου. Παραδείγματα αυτού 

του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι ο τύπος του Internet 

Browser που χρησιμοποιείται από το χρήστη, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος 

του ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το χρήστη για να επισκεφθεί 

τον ιστότοπο και το domain name της ιστοσελίδας που χρησιμοποιήθηκε από το 

χρήστη προκειμένου να συνδεθεί με τον ιστότοπο. 

 

Χρήση Cookies 
Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομιστή web 

στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Τοποθεσία, με σκοπό την 

τήρηση στατιστικών στοιχείων. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, 

χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την 

επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και 

τη χρήση της. Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή σας ή 

για τα αρχεία σας και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα 

συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας έχει τη δυνατότητα ανάγνωσης, 

τροποποίησης ή διαγραφής του. Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών 

μέσω των cookies, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα 

περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο web (σχετικές πληροφορίες: 

https://cookies.insites.com), με τις οποίες μπορείτε να διαγράψετε τα ήδη υπάρχοντα 

cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε 

να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie του 

Ιστοτόπου www.caloric.biz στον υπολογιστή σας. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι 

η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να γίνει πιο δύσκολη ή 

αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων του ιστότοπου καθώς θα απαιτείται διαρκής 

σύνδεση. 

 

Πεδίο εφαρμογής 
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για 

τον Ιστότοπο www.lightheat.eu . Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που 

συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών 

τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο Ιστότοπος www.lightheat.eu 

μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Σε περίπτωση 

διόδευσης των χρηστών του ιστότοπου www.lightheat.eu σε διαδικτυακούς τόπους 

τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), το www.lightheat.eu 

δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων που αυτοί ακολουθούν και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε. 

Ερωτήσεις και υποδείξεις 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού 

απορρήτου μας στη διεύθυνση lightheat@europe.com . 
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Security & Privacy Policy - Privacy Statement 
This Privacy Statement defines how the website www.caloric.biz uses and protects 

the information you give us. We respect your privacy and we undertake to protect 

your personal information. This Privacy Statement explains how we collect, transfer, 

process, use and disclose your data and determine our security practices as well as 

information about the actions the site user should take if not wishes to collect or 

further process his / her personal information while visiting the site. 

By providing personal information, you agree and consent to the collection, transfer, 

processing, use and disclosure as described in this Privacy Statement, in accordance 

with the Law. 

These privacy terms may be reviewed and updated at any time and without notice. 

Users are kindly requested to check these terms at regular intervals for any changes, 

as the continued use of the site implies acceptance of any possible modifications. 

 

Collection, processing and protection of Personal Data 

- Subject Rights 
The user can visit the entire site and its individual footers as well as the computing 

applications without revealing its identity and without providing any personal 

information. 

The necessary personal information for the contact form is: name, surname, email. 

Optionally, the user can then enter the following information: carrier, property / 

location, telephone. 

In the future, www.lightheat.eu  will be able to maintain a File and process any user 

data (eg the name, e-mail address) (hereinafter referred to as "personal data"), which 

will come to its knowledge through the site. www.lightheat.eu will only collect 

personal data from users when they voluntarily provide them for the purpose of 

providing access to the above applications or services available through the site. In no 

event will personal data of special categories be requested . 

In order to register the user's details when he enters the contact form, consent is 

required for the collection, use and transmission of his or her personal information 

under the terms of this Privacy Policy. The user is specifically and explicitly urged to 

give his / her consent to this by accepting this policy of privacy protection. 

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the 

online platform that allows us to sell your products and services to you. Your data can 

be saved via Wix.com data store, Wix.com database and general applications. They 

store your data on secure servers behind a firewall. 

All the direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company 

comply with the standards set by the PCI-DSS as managed by the PCI Security 

Council, which is a joint effort of brands such as Visa, MasterCard, American Express 

and Discover. PCI-DSS requirements help securely manage credit card information 

from our store and service providers. 

In particular, the user will accept and consent, as well as www.caloric.biz, under the 

provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR) 679/2016, as it enters 

into force on May 25, 2018, and will remain in force and process the user's personal 

data collected through the site for the user's access to the provided electronic services, 

its service, support and execution between the user and the www.caloric.biz 

relationship, for statistical or for more general purposes, consent to the user. 

In addition, the user will explicitly give his consent to www.caloric.biz to send him / 

her a service update by any means of electronic communication, unless he explicitly 

opts not to receive updates. In any case, the user may at any time wish to oppose the 
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use of his or her email or other information to update new services by sending a 

message to the following email address: lightheat@europe.com. 

www.lightheat.eu is fully compliant with the General Data Protection Regulation 

(GDPR) 679/2016. In particular, personal data is subject to lawful and lawful 

processing in a transparent manner. The data is collected for specified, explicit and 

legitimate purposes and thereafter are processed incompatible with the original 

purposes, further processing may only be performed for purposes of archiving or 

improving the platform's services or statistical purposes. The data being processed are 

appropriate, relevant and limited to what is necessary for the purposes for which they 

were originally collected. Measures shall be taken to ensure that personal data are 

accurate, deleted or corrected by the user himself without delay. The data is retained 

in a format that allows people to identify only for the time required for the operation 

of each user's account. Www.caloric.biz does not store deleted data from users 

(immediate deletion even from backup). At the same time, the right to information, 

access, correction, deletion, restriction or portability, objection and objection to an 

automated decision to users as provided for by the Regulation is always provided. For 

the exercise of the rights, each user will be able to contact www.caloric.biz at 

caloric@mail.com. Unless expressly required by law and / or Competent Authorities, 

www.caloric.biz it will not otherwise communicate, transmit, transmit, disseminate or 

otherwise disclose any information provided by the user without the consent or 

explicit instruction of the user. 

 

Static browsing 

information in some cases, they may be aggregated automatically (eg, not through 

registration) technical information items that are not personally identifiable when a 

user visits or uses the site. Examples of this type of information that can be collected 

are the type of Internet Browser used by the user, the type of operating system of the 

computer used by the user to visit the website and the domain name of the webpage 

used by the user in order to connect to the site. 

 

Use of Cookies 
Cookies are data files that are transferred from a web server to the person's computer 

visiting the Site in order to keep statistics. Cookies are an industry standard, they are 

used by most websites, and they facilitate the repeated access of users to a particular 

website and its use. Cookies are not harmful to your computer system or to your files, 

and only the web site from which a particular cookie has been transferred to your 

computer can be read, modified, or deleted. If you do not wish to collect information 

through cookies, you can use the settings in most web browsers (relevant information: 

https://cookies.insites.com), which you can delete your existing cookies and choose to 

either automatically reject future cookies or decide to reject or accept any specific 

cookies on www.caloric.biz on your computer. It should be noted, however, that 

rejecting cookies may result in making it more difficult or impossible to use certain 

parts of the site as long as a permanent connection is required. 

 

Field of application 
This Privacy Policy applies only to the Website www.caloric .biz. This policy does 

not apply to information collected through any other web site or to corporate practices 

that we do not control. Please note that the Website www.lightheat.eu may contain 

links to other sites. In the event that users of www.caloric.biz will be redirected to 

third-party websites through links, hyperlinks, banners, www.caloric.biz is not 
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responsible for the terms of management and protection of personal data they follow 

and we recommend please read the privacy policy of each site you visit. 

 

Questions and suggestions 
If you have any questions about privacy policy, please contact at 

lightheat@europe.com . 
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