Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στο δικτυακό τόπο fs12.gr, προκειμένου να συμμετέχετε ενεργά
στις δραστηριότητες του δικτυακού μας τόπου, αλλά και για την πληρέστερη ενημέρωσή
σας και αξιοποίηση των επιμέρους υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του δικτυακού
τόπου , σας δίνουμε την επιλογή να αναγράψετε στις φόρμες- αιτήσεις που θα συναντήσετε
(π.χ.: εγγραφή newsletter), κάποια απο τα προσωπικά σας στοιχεία.

Εάν επιλέξετε να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία που θα
συναντήσετε, τότε αναγνωρίζετε, ότι τα στοιχεία αυτά συλλέγονται απο τους συντελεστές
του fs12.gr που δεσμεύονται να μην προβούν σε δημοσίευση ή διοχέτευση των στοιχείων
αυτών σε τρίτους χωρίς την άδειά σας -- με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η παραχώρηση
πρόσβασης στα στοιχεία αυτά επιβάλλεται λόγω συμμόρφωσης σε επιταγές των Αρμόδιων
Αρχών, σύμφωνα με τους ορισμούς της Ισχύουσας Νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω αιτήσεις-φόρμες, αναφέρονται στις υπηρεσίες επικοινωνίας και
εγγραφής νέου μέλους. Μέσω των υπηρεσιών αυτών μπορείτε αντίστοιχα να επικοινωνείτε
με τους συντελεστές του fs12.gr, και να επιτυγχάνετε μια πληρέστερη ενημέρωση γύρω
απο τα ζητήματα του ενδιαφέροντός σας, εξατομικευμένη κατά το μέτρο του εφικτού,
βάσει των στοιχείων που θα διαθέσετε σε μας, με τις εν λόγω φόρμες.

Τα στοιχεία που αναγράφονται στις φόρμες του fs12.gr, είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο,
επάγγελμα, διεύθυνση, πόλη, χώρα, ταχ. κώδικας, τηλέφωνο, κινητό, fax, e-mail, website.
Όπως αναφέρεται και στις σελίδες που περιέχουν τις φόρμες αυτές, κάποια απο τα
στοιχεία αυτα, τα οποία και διακρίνονται από έναν αστερίσκο (*), είναι
υποχρεωτικά
. Η διάκριση αυτή μεταξύ προαιρετικών και υποχρεωτικών στοιχείων εξυπηρετεί την
ορθότερη και πληρέστερη σκιαγράφηση των χρηστών.

Τα υποχρεωτικά αυτά στοιχεία που καλείστε να είσάγετε στις φόρμες του δικτυακού μας
τόπου, είναι τα εξής: όνομα, επώνυμο ,e-mail, που αναφέρονται σε χρήστες - φυσικά
πρόσωπα.

Τα στοιχεία που αναγράφετε στα υποχρεωτικά πεδία των αιτήσεων του δικτυακού μας
τόπου, αποτελούν τη στοιχειώδη προϋπόθεση για την επικοινωνία και διαμόρφωση μιας
σχέσης ουσιαστικής μεταξύ των χρηστών και των συντελεστών του fs12.gr.
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Έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων σας ή ολικής ανάκλησης.
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