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Εισαγωγή
Όταν πρόκειται για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας («Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»), η Symantec,
συμπεριλαμβανομένης της Norton που αποτελεί τμήμα της Symantec Corporation («Symantec», «Norton», «εμείς»,
«εμάς») και οι πάροχοι υπηρεσιών δεσμεύονται να σας προσφέρουν διαφάνεια και επιλογές. Η Symantec
δεσμεύεται να παρέχει αξιόπιστες και έμπιστες πληροφορίες στους πελάτες μας χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα, τα
οποία υποστηρίζονται από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Στόχος μας είναι να
επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, λαμβάνοντας
παράλληλα υπόψη και με διαφάνεια, την εξισορρόπηση των σχετικών συμφερόντων των πελατών μας, των δικών
μας και άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου («Δήλωση») παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η
Symantec, μέσω των ιστότοπων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, χειρίζεται το ιδιωτικό απόρρητο και τον
τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας.
Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για τους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Symantec και
της Norton που συνδέουν ή παραπέμπουν σε αυτήν τη Δήλωση και περιγράφουν τον τρόπο χειρισμού των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των διαθέσιμων επιλογών σχετικά με τη συλλογή, τη διαδικασία, την
πρόσβαση και τον τρόπο ενημέρωσης, διόρθωσης και διαγραφής των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχονται σε
περιγραφές προσφορών, σε συμβατικούς όρους, συμπληρωματικές δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου ή κοινοποιήσεις
που παρέχονται πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής δεδομένων. Ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες της Symantec
και της Norton ενδέχεται να έχουν επιπλέον συγκεκριμένες κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου που περιγράφουν
τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
Εάν οποιαδήποτε άλλη κοινοποίηση περί ιδιωτικού απορρήτου έρχεται σε αντίφαση με την παρούσα Δήλωση
Ιδιωτικού Απορρήτου, η εν λόγω συγκεκριμένη κοινοποίηση θα υπερισχύει.
Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και, εκτός εάν ορίζεται άλλως συμβατικά, ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας είναι η Symantec Limited, Ireland, η οποία έχει την κύρια
έδρα της στη διεύθυνση Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ιρλανδία.

Τι καλύπτει η παρούσα Δήλωση
Η παρούσα Δήλωση περιγράφει τις ακόλουθες γενικές πτυχές της συλλογής και επεξεργασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν. Ανατρέξτε στις συμπληρωματικές κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου
για προϊόντα και υπηρεσίες, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ποια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγουμε
Πώς χρησιμοποιούνται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και για ποιους σκοπούς
Πότε και γιατί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μεταφέρονται σε τρίτους
Πώς διατηρούμε την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Πώς διατηρούνται και καταστρέφονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας
Ποια ατομικά δικαιώματα έχετε στη διάθεσή σας όσον αφορά στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας
Κατά περίπτωση, πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα παιδιών ηλικίας
κάτω των 13 ετών και
Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε
Όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μπορεί να συλλέξουμε
δεδομένα ή να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με εσάς, καθώς χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
μας και αλληλεπιδράτε μαζί μας, με σκοπό να μας βοηθήσετε να διαχειριστούμε τη σχέση μας μαζί σας. «Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι οποιαδήποτε δεδομένα σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο και
μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, τον κωδικό
2

πρόσβασης, προτιμήσεις μάρκετινγκ, το λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή τον αριθμό της κάρτας
πληρωμής. Εάν συνδέσουμε άλλα δεδομένα με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, θα αντιμετωπίσουμε
αυτά τα συνδεδεμένα δεδομένα ως Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Συλλέγουμε επίσης Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα από αξιόπιστες τρίτες πηγές και εμπλέκουμε τρίτους να συλλέγουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
για να μας βοηθήσουν. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν:
•
•
•
•
•
•
•

Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email και αριθμό τηλεφώνου·
Στοιχεία αποστολής και χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και της
πληρωμής·
Το ιστορικό των συναλλαγών σας·
Δεδομένα που μας παρέχετε για να λάβετε τεχνική βοήθεια ή κατά τη διάρκεια αλληλεπιδράσεων εξυπηρέτησης
πελατών·
Δεδομένα για άλλα άτομα τα οποία μπορεί να παρέχετε με οποιοδήποτε πρόγραμμα ή υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένου του Refer-a-Friend·
Δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων του τύπου και των ρυθμίσεων
του προγράμματος περιήγησης, της διεύθυνσης IP και των δεδομένων κίνησης που σχετίζονται με τη σύνδεσή
σας στο διαδίκτυο και
Δεδομένα απόδοσης προϊόντων της Symantec και της Norton και λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των
προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Όταν επιλέξετε να μας παράσχετε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με τρίτους, θα χρησιμοποιήσουμε
αυτά τα δεδομένα μόνο για τον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο επιλέξατε να τα παρέχετε. Είναι δική σας ευθύνη
να διασφαλίσετε ότι όταν γνωστοποιείτε στην Symantec τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα άλλων ατόμων εκτός
από εσάς - όπως οι επαφές σας, οι χρήστες σας ή άλλα τρίτα μέρη - συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους περί
ιδιωτικού απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης χρηστών και τρίτων ότι
παρέχετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τους στη Symantec, ενημερώνοντάς τους για το πώς θα
μεταφερθούν, θα χρησιμοποιηθούν ή θα υποστούν επεξεργασία, εξασφαλίζοντας τα κατάλληλα νομικά δικαιώματα
και διασφαλίσεις που απαιτούνται για τέτοιες γνωστοποιήσεις, μεταφορές και επεξεργασία. Εάν επιλέξετε να
παράσχετε στην Symantec Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ενός τρίτου (όπως όνομα, διεύθυνση email και
αριθμό τηλεφώνου), δηλώνετε ότι έχετε την άδεια του τρίτου μέρους να το πράξετε. Παραδείγματα περιλαμβάνουν
την προώθηση συστάσεων ή την αποστολή συστάσεων εργασίας. Αναγνωρίζετε επίσης ότι όταν αλληλεπιδράμε με
τρίτους των οποίων τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μοιράζεστε μαζί μας, είναι καθήκον μας να τους
ενημερώσουμε ότι έχουμε αποκτήσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από εσάς. Κατά περίπτωση, τα τρίτα
μέρη μπορούν να διαγραφούν από οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που
παρέχεται στο αρχικό μήνυμα ή όπως υποδεικνύεται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» της παρούσας
Δήλωσης. Εάν πιστεύετε ότι μία από τις επαφές σας μας έχει παράσχει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας
και θέλετε να ζητήσετε να διαγραφούν από τη βάση δεδομένων μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο
privacyteam@symantec.com.
Εάν ισχύει, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε
βάσει προϊόντων, ανατρέξτε στις σχετικές κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων και υπηρεσιών που
αναφέρονται παρακάτω.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας
Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω, όπως
και στις σχετικές Κοινοποιήσεις Προϊόντων για τους ακόλουθους λόγους:
Με βάση την εκπλήρωση της σύμβασής μας μαζί σας ή για να συνάψουμε μια σύμβαση μαζί σας κατόπιν
αιτήματός σας, ώστε να:
•
•

Δημιουργήσετε και διαχειριστείτε τον δικό σας Λογαριασμό Norton, όταν αγοράζετε από το online
κατάστημά μας και όταν χρειάζεται να έχετε πρόσβαση σε επικοινωνίες και υπηρεσίες·
Δημιουργήσετε τον δικό σας Λογαριασμό Symantec (μία σύνδεση για τα MySymantec, MySupport,
PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Customer Care και Symantec Connect), όταν απαιτείται πρόσβαση σε
επικοινωνίες και υπηρεσίες·
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•
•
•
•
•
•

Επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και τα δικαιώματά σας σε προϊόντα ή υπηρεσίες, όταν επικοινωνείτε
μαζί μας ή έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας·
Επεξεργαστούμε τις συναλλαγές των αγορών σας·
Ενημερώνουμε εσάς για την κατάσταση των παραγγελιών σας·
Σας επιτρέπουμε να καταχωρείτε προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράσατε·
Διαχειριστούμε τις συνδρομές σας και
Παρέχουμε σε εσάς τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη πελατών.

Με βάση τη συγκατάθεσή σας, ώστε να:
•
•
•
•
•
•

Εγγραφείτε για ένα ενημερωτικό δελτίο, να σας στέλνουμε ενημερώσεις προϊόντων ή τεχνικές ειδοποιήσεις·
Στέλνουμε σε εσάς επικοινωνίες μάρκετινγκ και πληροφορίες σχετικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες και
πλεονεκτήματα·
Επικοινωνούμε μαζί σας για τη διαχείριση της συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς, προσφορές ή προωθήσεις·
Ζητήσουμε την άποψή σας ή την ανατροφοδότησή σας, να σας παρέχουμε ευκαιρίες για να δοκιμάσετε ένα
λογισμικό·
Σας επιτρέψουμε να συστήσετε έναν φίλο (Refer-a-Friend) που μπορεί να ενδιαφέρεται για τις προσφορές
μας, όπως επιτρέπεται από το νόμο· και
Σας παρέχουμε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος σε ιστότοπους διαφορετικούς από τους δικούς μας.

Με βάση τις νομικές υποχρεώσεις είμαστε υποχρεωμένοι, για παράδειγμα, να τηρούμε φορολογικά στοιχεία ή να
απαντούμε σε υποχρεωτικές εντολές και να παρέχουμε πληροφορίες στις δημόσιες αρχές.
Με βάση το νόμιμο συμφέρον μας στην αποτελεσματική παράδοση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των
επικοινωνιών μας σε εσάς, όπως και στους άλλους πελάτες και συνεργάτες μας, ώστε να:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μεταδίδουμε εμπορικές προσφορές και παρέχουμε προσφορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας·
Ερευνούμε και υλοποιούμε βελτιώσεις προϊόντων και ενημερώσεων προϊόντων·
Αξιολογούμε και βελτιώνουμε την απόδοση και την ποιότητα των προϊόντων, υπηρεσιών και ιστότοπών μας.
Παρέχουμε σε εσάς μια προσαρμοσμένη εμπειρία όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας·
Επιτρέπουμε διαλειτουργικότητα στις εφαρμογές μας·
Προστατεύουμε τα συστήματα και τις εφαρμογές μας·
Επιτρέπουμε την παροχή υπηρεσιών·
Επιβάλλουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας και
Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τους συνεργάτες μας για μετατροπές πωλήσεων και εξεύρεσης
υποψηφίων πελατών.

Θα επεξεργαζόμαστε οποιεσδήποτε ειδικές κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Ευαίσθητα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα») που σχετίζονται με εσάς μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς που περιγράφονται
παραπάνω ή σε σχετικές Κοινοποιήσεις Προϊόντων, επειδή, είτε: 1. Μας δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία αυτών των δεδομένων· ή 2. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
μας στο πλαίσιο των νόμων περί απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής προστασίας· 3. Η επεξεργασία
είναι αναγκαία για την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων· ή 4. Έχετε καταστήσει τα δεδομένα
δημόσια γνωστά.
Με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, εμείς και οι τρίτοι συνεργάτες μας μπορεί να συνδυάσουμε τα δεδομένα που
συλλέγουμε από σας με την πάροδο του χρόνου από τους ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας με
δεδομένα που λαμβάνονται από άλλες πηγές. Συνδυάζουμε τα δεδομένα σας με άλλες πηγές για να βελτιώσουμε
την εμπειρία των χρηστών στους ιστότοπους και τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η
Symantec, η Norton και τα τρίτα μέρη που εμπλέκουμε μπορούν να συλλέγουν αυτόματα δεδομένα μέσω cookies,
αρχείων καταγραφής διαδικτύου και άλλων παρόμοιων εφαρμογών. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την
καλύτερη κατανόηση και βελτίωση της χρηστικότητας, της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των ιστότοπων,
των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, για να βοηθήσουν στην προσαρμογή του περιεχομένου ή των προσφορών
για εσάς. Ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνολογίες παρακολούθησης, Cookies & Do-Not-Track» παρακάτω για
περισσότερες πληροφορίες.
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Με βάση το έννομο συμφέρον μας, επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για σκοπούς ασφάλειας
των δικτύων και πληροφοριών. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη (49) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), οι οργανισμοί έχουν αναγνωρισμένο έννομο συμφέρον να συλλέγουν και να επεξεργάζονται
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο και αναλογικό για τους σκοπούς της
διασφάλισης της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών. Σύμφωνα με την εν λόγω αιτιολογική σκέψη (49), η
ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών σημαίνει την ικανότητα ενός δικτύου ή ενός συστήματος πληροφοριών να
αντιστέκεται σε συμβάντα, επιθέσεις ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν τη
διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή
μεταδιδόμενων δεδομένων, ή την ασφάλεια των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα δίκτυα αυτά ή που
είναι προσβάσιμα μέσω αυτών των δικτύων και συστημάτων.
Τόσο ως οργανισμός όσο και ως προμηθευτής τεχνολογιών και υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο που μπορεί να περιλαμβάνει φιλοξενούμενες και διαχειριζόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων
περιστατικών και συμβάντων ασφαλείας, εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντά μας και αυτά των πελατών μας, όπως
ορίζεται στο άρθρο 6(1) (στ) του ΓΚΠΔ, να συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο
βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο και αναλογικό για τους σκοπούς της διασφάλισης της ασφάλειας και των
δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών, τόσο των δικών μας όσο και των πελατών μας. Αυτό περιλαμβάνει την
ανάπτυξη πόρων πληροφοριών σχετικά με απειλές με στόχο τη διατήρηση και τη βελτίωση σε συνεχή βάση της
ικανότητας των δικτύων και των συστημάτων να αντιστέκονται σε παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες και άλλα
επιβλαβή γεγονότα («απειλές στον κυβερνοχώρο»). Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε
για τους εν λόγω σκοπούς περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, δεδομένα κίνησης δικτύου που σχετίζονται με απειλές
στον κυβερνοχώρο, όπως:
•
•
•
•
•
•

διευθύνσεις email αποστολέα (π.χ., πηγών SPAM)·
διευθύνσεις email παραλήπτη (π.χ., των θυμάτων των στοχευμένων κυκλωμάτων κυβερνοεπιθέσεων μέσω
email)·
απαντήσεις σε διευθύνσεις email (π.χ., όπως έχουν ρυθμιστεί από κυβερνοεγκληματίες που στέλνουν
κακόβουλα email)·
ονόματα αρχείων και διαδρομές εκτέλεσης (π.χ., κακόβουλα ή άλλως επιβλαβή εκτελέσιμα αρχεία που
επισυνάπτονται στα email)·
Διευθύνσεις URL και σχετικοί τίτλοι σελίδων (π.χ., ιστοσελίδες που εκπέμπουν ή φιλοξενούν κακόβουλα ή άλλως
επιβλαβή περιεχόμενα)· ή/και
Διευθύνσεις IP (π.χ., διακομιστές και συνδεδεμένες συσκευές που συμμετέχουν στην παραγωγή, διανομή,
μεταφορά, φιλοξενία, προσωρινή αποθήκευση ή άλλη αποθήκευση απειλών στον κυβερνοχώρο, όπως
κακόβουλα ή άλλως επιβλαβή περιεχόμενα).

Ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο συλλέγονται αυτά τα δεδομένα, ενδέχεται να περιέχουν Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα που αφορούν εσάς ή οποιοδήποτε άλλα υποκείμενα δεδομένων. Ωστόσο, σε τέτοιες περιπτώσεις, θα
επεξεργαστούμε τα σχετικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο και αναλογικό με τους
σκοπούς της ανίχνευσης, της παρεμπόδισης, της αναφοράς (με την διαγραφή οποιωνδήποτε προσωπικά
αναγνωρίσιμων στοιχείων) και της άμβλυνσης των απειλών στον κυβερνοχώρο που σας απασχολούν και όλων των
οργανισμών που βασίζονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να προστατεύσουν τα δίκτυα και τα συστήματά
τους. Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε αυτό το πλαίσιο, δεν θα επιδιώξουμε να
εντοπίσουμε ένα υποκείμενο δεδομένων εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητο για την αποκατάσταση των
σχετικών απειλών στον κυβερνοχώρο ή εάν απαιτείται από το νόμο.
Εάν πιστεύετε ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας έχουν συλλεχθεί αδικαιολόγητα ή έχουν υποστεί
αθέμιτη επεξεργασία από τη Symantec για τέτοιους σκοπούς, ανατρέξτε στις ενότητες «Τα δικαιώματά σας» και
«Επικοινωνήστε μαζί μας» παρακάτω. Λάβετε υπόψη ότι εάν διαπιστωθεί ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
που αφορούν εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Symantec επειδή είναι απαραίτητο για την ανίχνευση, τον
αποκλεισμό ή τον μετριασμό διαπιστωμένων απειλών στον κυβερνοχώρο, σύμφωνα με το άρθρο 21 (1) του ΓΚΠΔ,
τα αιτήματα αντίρρησης, διόρθωσης ή διαγραφής μπορεί να απορριφθούν. Είναι επιτακτικό για τα νόμιμα
συμφέροντά μας να προστατεύουμε τον οργανισμό και τους πελάτες μας από απειλές στον κυβερνοχώρο και
επομένως το συμφέρον μας μπορεί να υπερισχύει των αιτημάτων σας αντίρρησης, διόρθωσης ή διαγραφής, έως
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ότου επιδείξετε τα απαραίτητα μέτρα για να διαχωρίσετε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας από
οποιαδήποτε αναγνωρισμένη απειλή στον κυβερνοχώρο.

Μάρκετινγκ και κοινοτική δικτύωση
Η Symantec έχει έννομο συμφέρον να προωθεί τις εμπορικές προσφορές μας και να βελτιστοποιεί την παροχή των
σχετικών ανακοινώσεων στους πελάτες και το κοινό που είναι πιο πιθανό να τις θεωρούν σχετικές. Επομένως, θα
συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε δεδομένα για τον σκοπό αυτό, όπως εξηγείται παρακάτω. Ωστόσο, όταν
απαιτείται νομικά να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για να σας προσφέρουμε ορισμένα υλικά μάρκετινγκ, θα σας
παρέχουμε μόνο αυτά τα υλικά μάρκετινγκ για τα οποία έχουμε λάβει μια τέτοια συγκατάθεση από εσάς. Εάν δεν
θέλετε να συνεχίσετε να λαμβάνετε υλικό μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε να κάνετε κλικ στη λειτουργία κατάργησης
εγγραφής στην επικοινωνία ή στο e-mail ή να κάνετε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:Κέντρου Προτιμήσεων.

Μηνύματα
Εκτός από τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, μπορούμε, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις,
να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να σας παρέχουμε διαφημίσεις, προσφορές
και πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε εσάς και στις ανάγκες σας. Αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει δημογραφικά δεδομένα ή δεδομένα τάσεων που παρέχονται από τρίτους, όπου επιτρέπεται. Τα
στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τηλεφώνου, των διευθύνσεων email και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Εάν δεν θέλετε να
χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αυτό τον τρόπο, μπορείτε απλά να επιλέξετε να μην
παράσχετε συγκατάθεση σε τέτοια χρήση των δεδομένων σας στις ιστοσελίδες ή/και τις φόρμες μέσω των οποίων
συλλέγονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα σε
οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας όπως εξηγείται παρακάτω.

Διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος
Μπορούμε να παρέχουμε τα δεδομένα σας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με τα ενδιαφέροντά
σας στα προϊόντα μας, σε τρίτα μέρη, με σκοπό την προβολή πιο σχετικών διαφημίσεων. Όπου σας παρέχουμε
διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος σε έναν ιστότοπο διαφορετικό από τον δικό μας, δεν παρακολουθούμε τις άλλες
σας δραστηριότητες σε αυτόν τον ιστότοπο. Εάν κάνετε κλικ στις διαφημίσεις μας, θα γνωρίζουμε μόνο τον τομέα
στον οποίο βρισκόσασταν αμέσως πριν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Τεχνολογίες
παρακολούθησης, Cookies & Do-Not-Track» παρακάτω.

Δεδομένα από Τρίτα Μέρη
Τα τρίτα μέρη μπορούν να μας παράσχουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν συλλέξει για εσάς, από
εσάς ή από άλλες πηγές στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, όπως δεδομένα μάρκετινγκ από τους συνεργάτες μας
και τρίτους που συνδυάζονται με πληροφορίες που έχουμε ήδη για εσάς, για να σας παρέχουμε πιο συναφείς
επικοινωνίες και καλύτερα προσαρμοσμένες προσφορές. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να βεβαιωθούμε
ότι τα τρίτα μέρη που εμπλέκουμε για τέτοιους σκοπούς είναι αξιόπιστα και νομοταγή και δεν θα τους ζητήσουμε να
μας γνωστοποιήσουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που δεν έχουμε νόμιμο σκοπό να συλλέξουμε και να
επεξεργαστούμε. Ωστόσο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα σας από αυτά τα τρίτα μέρη πριν από, κατά τη διάρκεια ή μετά την παράδοσή τους σε εμάς. Μπορούμε
να συνδυάσουμε τέτοια Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουμε
ήδη για εσάς για να σας προσφέρουμε μια καλύτερη εμπειρία, να αξιολογήσουμε το ενδιαφέρον σας για τα
προϊόντα μας ή να βελτιώσουμε την ποιότητα των προσφορών μας.

Norton Community (Φόρουμ ιστότοπων, Ιστολόγια και Ιστότοποι δικτύωσης της Norton)
Λειτουργούμε φόρουμ, ιστότοπους και συναφείς υπηρεσίες πληροφόρησης, για να σας βοηθήσουμε καλύτερα στη
χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, να συζητήσουμε τεχνικά θέματα και να μοιραστούμε τις εμπειρίες σας.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα δεδομένα που παρέχετε σε αυτά τα δημόσια φόρουμ δεν θα παραμείνουν
εμπιστευτικά, επειδή μπορεί να διαβάζονται, να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται από άλλους που έχουν
πρόσβαση σε αυτά. Για να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από οποιοδήποτε
φόρουμ, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορούμε να διαγράψουμε τα
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Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, οπότε θα σας ενημερώσουμε για ποιο λόγο. Η χρήση αυτών των άλλων
υπηρεσιών μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

Τεχνολογίες παρακολούθησης, Cookies & Do-Not-Track
Cookies
Ένα cookie είναι ένα κοινό αυτοματοποιημένο εργαλείο συλλογής δεδομένων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία
κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας από ιστότοπους που επισκέπτεστε ή email
μορφοποιημένα με HTML που ανοίγετε, για να λειτουργούν οι ιστότοποι ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.
Εμείς και οι συνεργάτες μας μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies, web beacons, pixel tags, scripts ή άλλες παρόμοιες
τεχνολογίες στους ιστότοπους ή τα email μας για να:
•
•
•
•
•

Διασφαλίσουμε την ορθή λειτουργία των ιστότοπών μας και την ορθή παράδοση νομότυπων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών·
Προσαρμόσουμε τις πληροφορίες που σας παρουσιάζονται με βάση τις προτιμήσεις περιήγησης, όπως τη
γλώσσα και τη γεωγραφική περιοχή·
Συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς·
Παρέχουμε επιχειρηματικές και εμπορικές πληροφορίες και
Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να επιτρέψουμε σε τρίτους να παραδώσουν μελλοντικές διαφημίσεις για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένους ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους.

Χρησιμοποιούμε διαφορετικά είδη cookies:
•
•

•

Απαραίτητα cookies είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και δυνατότητες που διατίθενται μέσω
των ιστότοπών μας. Χωρίς αυτά τα cookies, οι υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστείτε, όπως καλάθια αγορών ή
ηλεκτρονική χρέωση δεν θα είναι δυνατόν να προσφερθούν.
Cookies ανάλυσης ή προσαρμογής, που συλλέγουν δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται, είτε σε
συγκεντρωτική μορφή για να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας ή πόσο
αποτελεσματικές είναι οι καμπάνιες μάρκετινγκ, είτε για να μας βοηθήσουν να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο
για λογαριασμό σας.
Διαφημιστικά cookies και δέσμες ενεργειών παρακολούθησης, που χρησιμοποιούνται για να κάνουν τα
διαφημιστικά μηνύματα πιο συναφή με εσάς. Εκτελούν λειτουργίες όπως είναι η πρόληψη της επανεμφάνισης
των ίδιων διαφημίσεων συνεχώς, διασφαλίζοντας ότι οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται σωστά ανά διαφημιστή
και σε ορισμένες περιπτώσεις επιλέγοντας τις διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Εάν ο ιστότοπός σας
περιλαμβάνει ένα εργαλείο διαχείρισης cookies, θα βρείτε ένα κουμπί επικάλυψης στο κάτω μέρος της οθόνης
σας.

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, ενδέχεται να μπορείτε να τα απορρίψετε μη συμφωνώντας για τη χρήση τους
κατά την είσοδο στον ιστότοπο. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένες
λειτουργίες, υπηρεσίες ή υποστήριξη. Εάν έχετε επισκεφτεί προηγουμένως τους ιστότοπούς μας, μπορεί επίσης να
πρέπει να διαγράψετε οποιαδήποτε υπάρχοντα cookies από το πρόγραμμα περιήγησης.
Συγκεντρώνουμε ορισμένα δεδομένα αυτόματα και τα αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτά τα δεδομένα
μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις πρωτοκόλλου internet (IP), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τον
πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), σελίδες παραπομπής/εξόδου, το λειτουργικό σύστημα, τη σφραγίδα
ημερομηνίας/ώρας ή/και δεδομένα ροής κλικ (clickstream). Μπορεί να συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα
καταγραφής με άλλα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς. Αυτό το κάνουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που
σας προσφέρουμε, για να βελτιώσουμε το μάρκετινγκ, την ανάλυση ή τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.
Χρησιμοποιούμε Τοπική Αποθήκευση, όπως το HTML5, για την αποθήκευση δεδομένων και προτιμήσεων
περιεχομένου. Τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την παροχή ορισμένων λειτουργιών στον ιστότοπό
μας ή για την προβολή διαφημίσεων βάσει της δραστηριότητας περιήγησης στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούν επίσης
HTML5 για τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων. Διάφορα προγράμματα περιήγησης μπορεί να προσφέρουν τα
δικά τους εργαλεία διαχείρισης για την αφαίρεση του περιεχομένου HTML5.
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Do-Not-Track (Χωρίς παρακολούθηση)
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποτρέψετε την παρακολούθηση της δραστηριότητάς σας
στο διαδίκτυο. Ένας από αυτούς ρυθμίζει μια προτίμηση στο πρόγραμμα περιήγησής σας που ειδοποιεί τους
ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν θέλετε να συλλέγουν ορισμένα δεδομένα για εσάς. Αυτό αναφέρεται ως σήμα
Do-Not-Track («DNT»). Σημειώστε ότι οι ιστότοποί μας ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν ή να ενεργούν ως
ανταπόκριση στα σήματα DNT από προγράμματα περιήγησης. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτό
πρότυπο για το τι πρέπει να κάνει μια εταιρεία όταν ανιχνευθεί ένα σήμα DNT. Σε περίπτωση που οριστεί ένα τελικό
πρότυπο, θα αξιολογήσουμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε κατάλληλα σε αυτά τα σήματα. Για πιο λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με τα cookies, το Do-Not-Track και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης, επισκεφθείτε το
www.allaboutcookies.org και το https://allaboutdnt.com.

Συλλογή δεδομένων από τρίτους
Τα Cookies μπορούν επίσης να τοποθετηθούν από τρίτους, για να παρέχουν προσαρμοσμένες πληροφορίες και
περιεχόμενο που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως προωθήσεις ή προσφορές, όταν επισκέπτεστε ιστότοπους τρίτων
μετά την επίσκεψή σας στους δικούς μας ιστότοπους. Δεν επιτρέπουμε σε αυτούς τους τρίτους να συλλέγουν
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με εσάς πέρα από τέτοια cookie (π.χ. διεύθυνση email) στον ιστότοπό μας.

Λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γραφικά στοιχεία widgets
Οι ιστότοποί μας περιλαμβάνουν λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το κουμπί Like στο
Facebook και γραφικά στοιχεία (widgets) τρίτων μερών, όπως το κουμπί «Μοιραστείτε αυτό» ή διαδραστικά μίνι
προγράμματα που εκτελούνται στον ιστότοπό μας. Αυτές οι λειτουργίες είναι συνήθως αναγνωρίσιμες από το
εμπορικό σήμα ή το λογότυπο του τρίτου μέρους και μπορούν να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα
επισκέπτεστε στους ιστότοπούς μας και να καθορίσουν ένα cookie για να ενεργοποιήσουν σωστά τη λειτουργία. Οι
λειτουργίες και τα widgets των μέσων κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούνται από τρίτους ή φιλοξενούνται απευθείας
στον ιστότοπό μας. Η αλληλεπίδρασή σας με αυτές τις λειτουργίες τρίτων μερών διέπεται από την πολιτική
ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας που την παρέχει.

Πώς να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος
Συνεργαζόμαστε με ένα τρίτο μέρος για να προβάλλουμε διαφημίσεις στον ιστότοπό μας ή για να διαχειριζόμαστε
τις διαφημίσεις μας σε άλλους ιστότοπους. Ο τρίτος συνεργάτης μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες
τεχνολογίες για να σας παρέχει διαφημίσεις βάσει των δραστηριοτήτων και των ενδιαφερόντων σας. Εάν θέλετε να
εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, κάντε κλικ εδώ. Εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
μπορείτε επίσης να το κάνετε κάνοντας κλικ εδώ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν εξαιρεθείτε, θα συνεχίσετε να
λαμβάνετε γενικές διαφημίσεις που δεν βασίζονται στα ενδιαφέροντά σας.

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ
Όταν η Symantec επεξεργάζεται δεδομένα κίνησης δικτύου για σκοπούς ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών βάσει
του νόμιμου συμφέροντος των πελατών μας ή του δικού μας, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα αυτής
της δήλωσης, μπορεί να λαμβάνονται περιστασιακά αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με συγκεκριμένα
στοιχεία δεδομένων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ειδικότερα την εκχώρηση σχετικών βαθμολογιών φήμης
στον κυβερνοχώρο στις διευθύνσεις IP και στις διευθύνσεις URL βάσει αντικειμενικών δεικτών απειλής στον
κυβερνοχώρο, που μετρήθηκαν από μηχανές ανίχνευσης απειλών στον κυβερνοχώρο. Τέτοιοι δείκτες μπορεί να
είναι για παράδειγμα ο προσδιορισμός ότι κακόβουλα ή άλλως επιβλαβή περιεχόμενα φιλοξενούνται σε μια
δεδομένη διεύθυνση URL ή προέρχονται από μια δεδομένη διεύθυνση IP. Τέτοιες αυτόματες βαθμολογίες φήμης
μπορεί να αξιοποιηθούν από εσάς, από τη Symantec, από τους συνεργάτες μας και από άλλους πελάτες, για να
ανιχνεύσουμε, να αποκλείσουμε και να μετριάσουμε τις εντοπισμένες απειλές στον κυβερνοχώρο. Θα μπορούσαν
να κάνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας να αποκλείουν τη διαδικτυακή κυκλοφορία που προέρχεται από ή
μεταβαίνει προς τέτοιες διευθύνσεις URL και διευθύνσεις IP. Καμία τέτοια επεξεργασία δεν έχει πρόθεση να
παράγει οποιοδήποτε αποτέλεσμα εκτός από το να προστατεύει εσάς, τη Symantec, τους συνεργάτες μας και τους
άλλους πελάτες μας από απειλές στον κυβερνοχώρο. Ωστόσο, εάν θεωρείτε ότι η αυτοματοποιημένη επεξεργασία
σας επηρεάζει υπερβολικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας
δεδομένων, του οποίου η χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας επηρεάζει με αυτόν τον τρόπο. Σε
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περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Symantec, ανατρέξτε στις ενότητες «Τα δικαιώματα
ιδιωτικού απορρήτου σας» και «Επικοινωνήστε μαζί μας» της παρούσας Δήλωσης για να εκφράσετε τις ανησυχίες
σας και να αναζητήσετε τη βοήθειά μας στην εξεύρεση μιας ικανοποιητικής λύσης.

Πώς γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας
Δεν πωλούμε, μισθώνουμε, ενοικιάζουμε ή εκχωρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας. Γνωστοποιούμε
τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μόνον όπως περιγράφεται παρακάτω, εντός της Symantec Corporation,
με τους συνεργάτες μας, με παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας και με
δημόσιες αρχές που απαιτούνται από το ισχύον δίκαιο. Η επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο για τους σκοπούς
που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση και τις σχετικές ανακοινώσεις ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων και
υπηρεσιών. Όταν γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, απαιτούμε από τους παραλήπτες τους
να συμμορφώνονται με τις κατάλληλες απαιτήσεις ιδιωτικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας και τα πρότυπα
ασφαλείας.

Συνεργάτες
Μπορούμε να παρέχουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε συνεργάτες μας για να τους επιτρέπουμε να
διεξάγουν επιχειρήσεις της Symantec ή της Norton. Οι συνεργάτες μας περνούν από τη διαδικασία διαχείρισης και
αξιολόγησης των κινδύνων από τρίτους και μόνο μετά από αυτήν εξουσιοδοτούνται να προωθούν και να πωλούν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Οι συνεργάτες μας μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα σας για να επικοινωνήσουν μαζί σας και με άλλους σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Symantec
και της Norton. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε προωθητικά email από τους συνεργάτες μας, μπορείτε να
απεγγραφείτε απευθείας χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο διαγραφής (unsubscribe) ή το εργαλείο που παρέχεται στο
email ή σε άλλη επικοινωνία του συνεργάτη μας προς εσάς.

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Παρόχους Υπηρεσιών για Λογαριασμό μας
Μπορεί να χρησιμοποιούμε εργολάβους και παρόχους υπηρεσιών για να επεξεργαστούν τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα σας εκ μέρους μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση και τις σχετικές
κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου των προϊόντων και υπηρεσιών που είναι προσβάσιμες παρακάτω. Απαιτούμε
μέσω συμβάσεων από τους παρόχους υπηρεσιών να διατηρούν τα δεδομένα ασφαλή και εμπιστευτικά και δεν
επιτρέπουμε στους εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων να γνωστοποιούν τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα σας σε τρίτους χωρίς την άδειά μας ή να τα χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς. Ωστόσο, εάν έχετε
μια ανεξάρτητη σχέση με αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, οι δηλώσεις απορρήτου τους θα ισχύουν για τέτοιες
σχέσεις. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνουν κυρίως κέντρα επαφών, εκτελούντες επεξεργασία
καρτών πληρωμών και προμηθευτές μάρκετινγκ/ερευνών/αναλύσεων.

Δημόσιες αρχές
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο για τη Symantec να γνωστοποιήσει τα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε δημόσιες αρχές ή όπως άλλως απαιτείται από το ισχύον δίκαιο. Δεν θα
γνωστοποιηθούν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή παρά μόνο ως απάντηση σε:
•
•

•
•
•

Μια κλήτευση, ένα ένταλμα ή άλλη διαδικασία που εκδίδεται από ένα δικαστήριο ή άλλη δημόσια αρχή
αρμόδιας δικαιοδοσίας·
Μια νομική διαδικασία που έχει την ίδια συνέπεια με μια αίτηση παροχής δεδομένων από δικαστήριο,
δεδομένου ότι εάν η Symantec αρνηθεί να παράσχει τέτοια δεδομένα, θα παραβίαζε το τοπικό δίκαιο και θα
υπέβαλλε την ίδια, τα στελέχη ή τους υπαλλήλους της σε νομικές ευθύνες για τη μη τήρηση της εν λόγω νομικής
διαδικασίας·
Όταν αυτή η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για να επιβάλει η Symantec τα νόμιμα δικαιώματά της σύμφωνα
με το ισχύον δίκαιο·
Ένα αίτημα για δεδομένα με σκοπό τον εντοπισμό ή/και την πρόληψη απάτης με πιστωτικές κάρτες ή
Όταν μια τέτοια γνωστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την πρόληψη ή τη
μείωση μιας σοβαρής και επικείμενης απειλής σωματικής ή άλλης σημαντικής βλάβης στο υποκείμενο των
δεδομένων ή σε άλλα ενδεχομένως ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
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Διασυνοριακές μεταφορές Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μεταξύ εταιρειών της Symantec και
τρίτων προμηθευτών
Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία και συνεπώς επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε πολλές χώρες. Για να διεξάγουμε τις
επιχειρηματικές δραστηριότητές μας και σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
σας μπορεί να μεταφερθούν στη Symantec Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε θυγατρικές και τρίτους
προμηθευτές της Symantec Corporation σε όλο τον κόσμο. Όλες οι μεταφορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με
τις απαιτήσεις μεταφοράς δεδομένων των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. Σε περίπτωση που τα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μεταβιβάζονται σε νομικά πρόσωπα
της Symantec ή σε τρίτους προμηθευτές που απασχολούνται από τη Symantec για την επεξεργασία των εν λόγω
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό μας, βρίσκονται σε χώρες που δεν αναγνωρίζονται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρέχουσες επαρκές επίπεδο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι
μεταφορές αυτές καλύπτονται από εναλλακτικές κατάλληλες διασφαλίσεις, συγκεκριμένα τις τυποποιημένες ρήτρες
προστασίας δεδομένων που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν ισχύει για εσάς, μπορείτε να λάβετε
αντίγραφα αυτών των διασφαλίσεων αν απευθυνθείτε στο privacyteam@symantec.com.
Στη διαδικασία συνέχισης της ανάπτυξης της επιχείρησής μας, μπορεί επίσης να εξαγοράζουμε περιστασιακά
θυγατρικές ή άλλες επιχειρηματικές οντότητες. Ως αποτέλεσμα τέτοιων συναλλαγών και για τη διατήρηση μιας
συνεχιζόμενης σχέσης μαζί σας, μπορεί να μεταφέρουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε μια
συνδεδεμένη εταιρεία.
Εάν εμπλεκόμαστε σε μία αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση των στοιχείων του ενεργητικού μας, τα
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας μπορεί να μεταφερθούν ως μέρος αυτής της συναλλαγής. Θα σας
ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία και θα περιγράψουμε τις επιλογές σας σε αυτή την περίπτωση.

Πώς προστατεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας
Διασφαλίσεις
Λαμβάνουμε εύλογα και κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά, οργανωτικά και φυσικά μέτρα ασφάλειας και διαχείρισης
κινδύνου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, για να διασφαλίσουμε την επαρκή προστασία των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα σας από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, ζημιά, απώλεια ή αλλοίωση, μη
εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση ή ανάρμοστη χρήση και όλες τις άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που βρίσκονται στην κατοχή μας.
Η διασφάλιση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελεί σημαντική πτυχή της προστασίας του ιδιωτικού
απορρήτου μας. Ο οργανισμός ασφαλείας μας εφαρμόζει πολιτικές, πρότυπα και υποστηρικτικούς ελέγχους
ασφαλείας σε επίπεδο κατάλληλο για το επίπεδο κινδύνου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Επιπλέον, οι κατάλληλοι
έλεγχοι ασφαλείας κοινοποιούνται στους ιδιοκτήτες των εφαρμογών και στις ομάδες τεχνολογίας σε όλη την
επιχείρηση για να υποστηρίξουν την ασφαλή ανάπτυξη προϊόντων και ένα ασφαλές λειτουργικό περιβάλλον.
Επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στους κινδύνους
που σχετίζονται με την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετη τεκμηρίωση σχετικά με
το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και τα μέτρα που λαμβάνουμε στις σχετικές ενότητες της Πύλης
Εμπιστοσύνης Πελατών.
Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν:
Φυσικά μέτρα ασφαλείας
Κλειδώνουμε πόρτες και ντουλάπια αρχειοθέτησης, ελέγχουμε την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας,
εφαρμόζουμε πολιτική «καθαρού γραφείου» και εφαρμόζουμε ασφαλή καταστροφή σε μέσα που περιέχουν τα
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας.
Τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας
Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών, όπως το λογισμικό προστασίας από ιούς της
Symantec και προστασίας τελικού σημείου, κρυπτογράφηση, ανίχνευση εισβολών και πρόληψη απώλειας
δεδομένων και παρακολουθούμε τα συστήματα και τα κέντρα δεδομένων μας για να διασφαλίσουμε ότι
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συμμορφώνονται με τις πολιτικές ασφαλείας μας. Για παράδειγμα, οι εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως τα
δεδομένα της πιστωτικής κάρτας, μεταδίδονται με κρυπτογράφηση Transport Layer Security («TLS»).
Οργανωτικές διασφαλίσεις
Διεξάγουμε τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια και το ιδιωτικό απόρρητο
και για κάθε συγκεκριμένο ρόλο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι και οι εργολάβοι μας κατανοούν τη
σημασία της προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και ότι μαθαίνουν και διατηρούν τις
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική προστασία τους στην πράξη. Η οργανωτική πολιτική
ιδιωτικού απορρήτου και τα πρότυπα καθοδηγούν επίσης τον χειρισμό των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Symantec λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την αποτροπή παραβιάσεων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Όταν συμβαίνουν αυτά, έχουμε μια διαδικασία για να αναλάβουμε ταχεία δράση εντός των ευθυνών μας. Αυτές οι
ενέργειες θα είναι συνεπείς με τον ρόλο που έχουμε σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις διαδικασίες που
επηρεάζονται από την παραβίαση. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα συνεργαστούμε με τα εμπλεκόμενα μέρη για να
ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις, να προβούμε σε όλες τις κοινοποιήσεις και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται
από το ισχύον δίκαιο ή που δικαιολογούνται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να αναλάβουμε δράση για την
αποτροπή μελλοντικών παραβιάσεων. Περιγράφουμε συστηματικά τις ευθύνες σε περίπτωση παραβιάσεων
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στις συμβάσεις μας, τόσο με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές μας.

Αποθήκευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να αποθηκευτούν, εφαρμόζοντας κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, σε διακομιστές εντός της εταιρείας και τρίτων μερών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην
Ιρλανδία, όπως και οπουδήποτε αλλού λειτουργεί η Symantec ή οι προμηθευτές μας. Οι τρέχουσες λίστες των
καταστημάτων μας σε όλο τον κόσμο και των προμηθευτών μας που επεξεργάζονται Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα εκ μέρους μας είναι διαθέσιμες στην Πύλη Ιδιωτικού Απορρήτου μας.

Σύνδεσμοι προς Άλλους Ιστότοπους
Οι ιστότοποί μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι ανήκουν ή λειτουργούν από
άλλες εταιρείες. Εάν επιλέξετε να επισκεφθείτε οποιουσδήποτε συνδεδεμένους ιστότοπους, σας συνιστούμε να
ελέγξετε προσεκτικά τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου τους, επειδή μπορεί να διαφέρουν από τις δικές μας. Δεν
είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου των ιστότοπων εταιρειών που δεν
ανήκουν στην Symantec Corporation. Οι ιστότοποί μας μπορεί επίσης να συνδέονται με ιστότοπους με κοινή
εμπορική ονομασία που διατηρούνται από τη Symantec και έναν ή περισσότερους από τους συνεργάτες μας, οι
οποίοι συλλέγουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με τις δικές τους πρακτικές ιδιωτικού
απορρήτου. Σας προτείνουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ιδιωτικού απορρήτου σε οποιονδήποτε ιστότοπο με κοινή
εμπορική ονομασία στον οποίο συνδέεστε για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτού
του ιστότοπου.

Ιδιωτικό Απόρρητο Παιδιών
Οι ιστότοποί μας δεν απευθύνονται ούτε συλλέγουν εν γνώσει τους δεδομένα από παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών,
εκτός εάν περιγράφεται ρητά κάτι διαφορετικό στις κοινοποιήσεις ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων και υπηρεσιών
που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να σας βοηθήσουν, παρέχοντας λειτουργίες προστασίας των παιδιών στο
διαδίκτυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε μόνο τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα που σχετίζονται με οποιοδήποτε παιδί κάτω των 13 ετών που επιλέγετε να γνωστοποιήσετε εσείς σε
εμάς ή για τη συλλογή και επεξεργασία των οποίων μας δίνετε συγκεκριμένες οδηγίες. Ανατρέξτε στις ειδικές
ισχύουσες κοινοποιήσεις για σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες.

Διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας
Για πόσο καιρό διατηρούμε ή αποθηκεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας
Θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στα συστήματά μας για το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από τις παρακάτω περιόδους: 1. Όσο είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε τις συνεχιζόμενες
επιχειρηματικές σχέσεις μας ή αν χρειαστεί να σας προσφέρουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που
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δικαιούστε ή που θα μπορούσατε να αναμένετε εύλογα να λάβετε από εμάς· 2. Για όσο διάστημα είναι απαραίτητο
για το σκοπό για τον οποίο τα συλλέξαμε ή για τον οποίο μας τα παρέχετε σύμφωνα με οποιαδήποτε δραστηριότητα
ή διαδικασία σχετική με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία· 3. Για οποιαδήποτε περίοδο διατήρησης που είναι αναγκαία
για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να επιλύσουμε αντιδικίες και να επιβάλουμε τις
συμφωνίες μας· ή 4. Στο τέλος της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν αντιδικίες ή έρευνες σε σχέση
με τις επιχειρηματικές μας σχέσεις ή άλλες αλληλεπιδράσεις μαζί σας.
Για λόγους σαφήνειας, όπου η Symantec είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζεται τα
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για δικούς μας σκοπούς, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα
διαγραφούν ή θα εξαφανιστούν όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους αρχικά καθορισμένους σκοπούς
επεξεργασίας τους ή για οποιονδήποτε άλλο συμβατό σκοπό για τον οποίο η Symantec μπορεί νομίμως να
επεξεργαστεί περαιτέρω αυτά τα δεδομένα.
Επιπλέον, όταν η Symantec είναι ο εκτελών την επεξεργασία εεδομένων που επεξεργάζεται τα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες ενός άλλου υπεύθυνου επεξεργασίας
δεδομένων ή εκτελούντος τηνεπεξεργασία δεδομένων, θα συμμορφωνόμαστε με τα χρονικά όρια που έχουν
συμφωνηθεί με αυτόν τον άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων ή Εκτελούντα την Επεξεργασία Δεδομένων,
εκτός εάν είμαστε υποχρεωμένοι από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς να διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα
νωρίτερα ή να τα διατηρήσουμε περισσότερο.
Εάν χρειάζεται, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί στη συνέχεια να
διατηρηθούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας ανά προϊόν, ανατρέξτε στις συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με το προϊόν και τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Τα Δικαιώματα Ιδιωτικού Απορρήτου σας
Μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε διάφορα στοιχεία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας μέσω του
Λογαριασμού της Norton ή του Λογαριασμού της Symantec που διατηρείτε. Με την επιφύλαξη των ισχυόντων
νόμων, ως μεμονωμένο υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί να έχετε το δικαίωμα:
a) να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που
επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς·
b) να διορθώσετε, ενημερώσετε ή συμπληρώσετε ανακριβή ή ελλιπή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που
αφορούν εσάς·
c) να διαγράψετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν εσάς·
d) σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε
τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν εσάς·
e) να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που ενδεχομένως έχετε δώσει για να επεξεργαστούμε
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν εσάς·
f) να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν εσάς βάσει
νόμιμων συμφερόντων δικών μας ή τρίτων μερών·
g) να λάβετε από εμάς τη δυνατότητα μεταφοράς των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν εσάς,
τα οποία επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα βάσει της συγκατάθεσής σας ή μιας σύμβασης που
έχετε συνάψει μαζί μας· και
h) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, να καταθέσετε μια καταγγελία ιδιωτικού απορρήτου σε μια εποπτική
αρχή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειριστήκαμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
σας ή για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο ή αίτημά σας προς εμάς.
Όπου η άσκηση οποιωνδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εξαρτάται από ενέργειες της Symantec, θα
συμμορφωθούμε με τη νομική υποχρέωση να λάβουμε εύλογα μέτρα για να βεβαιωθούμε για την ταυτότητά σας
και τη νομιμότητα του αιτήματός σας και μπορεί να σας ζητήσουμε να μας γνωστοποιήσετε όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για αυτό το σκοπό. Θα απαντήσουμε σε ένα νομότυπο αίτημα εντός 1 (ενός) ημερολογιακού μήνα ή 31
(τριάντα μίας) ημερολογιακών ημερών (όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο). Σε ορισμένες περιορισμένες
περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να παρατείνουμε την περίοδο απάντησής μας όπως επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο.
Σύμφωνα με οποιαδήποτε τέτοια αιτήματα, μπορεί να διατηρήσουμε ορισμένα δεδομένα που είναι απαραίτητα για
την πρόληψη της απάτης ή μελλοντικής κατάχρησης ή όπως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο,
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συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις μας, όπως και για την εδραίωση, άσκηση και
υπεράσπιση των νομικών απαιτήσεών μας.
Εάν έχετε ένα ζήτημα περί ιδιωτικού απορρήτου ή χρήσης δεδομένων που δεν έχει επιλυθεί και του οποίου δεν
έχουμε επιληφθεί ικανοποιητικά, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον πάροχό μας για την επίλυση διαφορών
τρίτων στις ΗΠΑ (χωρίς χρέωση) στη διεύθυνση https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας ηλικίας κάτω των 18 ετών, μπορεί να σας επιτραπεί να ζητήσετε τη διαγραφή
συγκεκριμένου περιεχομένου που έχετε δημοσιεύσει στους ιστότοπούς μας. Για να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacyteam@symantec.com

Επιλογές επικοινωνίας
Προϊόντα της Norton
Δείτε και ενημερώστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στο Κέντρο Προτιμήσεων της Norton στον
Λογαριασμό της Norton.
Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε από τις προσφορές μάρκετινγκ της Norton.

Symantec Enterprise
Δείτε και ενημερώστε τα δεδομένα σας στον Λογαριασμό της Symantec (μία σύνδεση για τα MySymantec,
MySupport, PartnerNet, Symantec Licensing Portal, Customer Care και Symantec Connect).
Μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία σας ή να διαγραφείτε από τις επικοινωνίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
Symantec Enterprise μέσω του Κέντρου Προτιμήσεων.

Επικοινωνία μαζί μας
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις ή παράπονα
σχετικά με τη χρήση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας και του ιδιωτικού σας απορρήτου, γράψτε ή
καλέστε την Ομάδα Ιδιωτικού Απορρήτου στην πιο βολική για εσάς τοποθεσία παρακάτω:
Symantec Corporation – Privacy Team
350 Ellis Street P.O. Box 7011 Mountain View, CA 94043 U.S.A.
Στείλτε μας email: privacyteam@symantec.com
Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο:
Symantec Limited – Υπό την εποπτεία της Νομικής Ομάδας του Η.Β. και της Ιρλανδίας
Ballycoolin Business Park, Blanchardstown, Dublin 15, Ireland
Στείλτε μας email: privacyteam@symantec.com
Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού:
Symantec Limited – Υπό την εποπτεία της Νομικής Ομάδας Ασίας-Ειρηνικού
6 Temasek Boulevard, #12-01
Suntec Tower 4
Singapore-038986
Στείλτε μας email: APJ_Privacy@symantec.com
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ):
Heward Mills
Fitzwilliam Hall
Fitzwilliam Place
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Dublin 2
Email: DPO@Symantec.com

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση
Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε ή να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση. Επιπλέον, μπορεί να
ενημερώσουμε αυτή τη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ώστε να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις πρακτικές των
δεδομένων μας Εάν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές, θα σας ενημερώσουμε μέσω email (αποστέλλεται
στη διεύθυνση email που καθορίζεται στον λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης στον ιστότοπο πριν από την
έναρξη ισχύος της αλλαγής. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας.
Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου δεν ισχύει για την ID Analytics, LLC. Η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της
ID Analytics βρίσκεται εδώ.
Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου δεν ισχύει για την LifeLock, Inc. . Η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της
LifeLock βρίσκεται εδώ.
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