ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΠΑΙ∆ΙΑ
Αυτή είναι η πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας brainbox. gr διαµορφωµένη για παιδιά. Βάση της
αποτελεί η Πολιτική Απορρήτου της brainbox.gr για ενήλικες.
H ασφάλειά σου στο διαδίκτυο και η προστασία των προσωπικών δεδοµένων σου είναι πολύ σηµαντική.
Συλλέγουµε µόνο προσωπικά δεδοµένα που είναι απαραίτητα και συµµορφωνόµαστε στους νόµους
που έχουν τεθεί για την Προστασία των προσωπικών δεδοµένων και ισχύουν στη χώρα µας.

1.Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδοµένα της ιστοσελίδας
brainbox.gr;
Η εταιρεία Α& Γ. Κουτρόπουλος & Σία Ο.Ε
Αργυρούπολη Αττικής, Στ. Σαράφη αρ. 6-8, Τ.Κ. 17455
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@koutropoulos.gr
Τηλέφωνα: 210 99 55 164, 211 01 28 928
Fax: 211 01 28 929

2.Γιατί συλλέγουµε τα προσωπικά δεδοµένα σου?
Η εταιρεία µας πουλά τα παιχνίδια brainbox. Παρέχοντας την ιστοσελίδα αυτή επικοινωνούµε τα
παιχνίδια µε εσένα και προσπαθούµε να βελτιώσουµε την εµπειρία σου µε διαδικτυακό παιχνίδι. Επίσης
επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σου δεδοµένα για να βελτιώσουµε την ιστοσελίδα µας καθώς έχουµε
έννοµο συµφέρον για αυτό.

3.Ποια είναι τα δικαιώµατά σου;
•

Eχεις το δικαίωµα να σε ενηµερώσουµε για τα προσωπικά σου δεδοµένα.

•

Έχεις το δικαίωµα διόρθωσης των εσφαλµένων προσωπικών σου δεδοµένων

•

Εχεις το δικαίωµα να µεταφέρουµε τα προσωπικά σου δεδοµένα σε εσένα ή σε τρίτο
που θα µας πεις.

•

Εχεις το δικαίωµα να µας πεις να µην επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σου δεδοµένα

•

Εχεις το δικαίωµα να µας πεις να επεξεργαζόµαστε λιγότερα προσωπικά δεδοµένα σου

•

Έχεις το δικαίωµα να διαγράψουµε τα προσωπικά σου δεδοµένα

Για τα δικαιώµατά σου αυτά επικοινώνησε µε την εταιρεία µας στην στοιχεία επικοινωνίας
που σου έχουµε δώσει ανωτέρω.
•

Εχεις το δικαίωµα να προβείς σε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα : http://www.dpa.gr

4.Τι είναι τα προσωπικά δεδοµένα;
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Kάθε άνθρωπος έχει πολλά και ποικίλα προσωπικά δεδοµένα. Αυτά µπορεί να είναι εκτός από το
όνοµα, η διεύθυνση αλληλογραφίας (ταχυδροµική ή ηλεκτρονική -email), η ηλικία και

άλλα δεδοµένα

όπως το κινητό τηλέφωνο, η οικογενειακή του κατάσταση , η θρησκεία του, η καταγωγή του, τα χόµπυ
του, η υγεία του που µπορούν να συνδεθούν µε το πρόσωπο και να το ταυτοποιήσουν.

5. Πότε και ποια προσωπικά δεδοµένα συλλέγουµε από εσένα;
α. Οταν επισκέπτεσαι την ιστοσελίδα µας συλλέγουµε προσωπικά δεδοµένα.
Για να µπορείς να δεις την ιστοσελίδα µας, µας παρέχονται πληροφορίες από τον υπολογιστή
σου. Συλλέγουµε ένα µοναδικό αριθµό που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (ΙP).
του υπολογιστή σου. H διεύθυνση ΙP
πρόσβαση

µέσω της οποίας ο ηλεκτρονικός υπολογιστής

στο διαδίκτυο και στη συνέχεια

στην ιστοσελίδα

αποθηκεύεται

σου

έχει

προσωρινά µόνο για

λόγους ασφαλείας Επίσης ο υπολογιστής µπορεί να µας στέλνει πληροφορίες όπως το µοντέλο της
συσκευής, το λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιείς, το όνοµα του Internet service provider, την
ιστοσελίδα από την οποία µας επισκέφτηκες, την ηµεροµηνία και ώρα επίσκεψης της ιστοσελίδας µας.
Για να ανοίξει η ιστοσελίδα µας στον υπολογιστή µας
διεύθυνση IP και τα άλλα δεδοµένα.

πρέπει να αποθηκεύσουµε προσωρινά την

Για την περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβληµα µε τον

υπολογιστή µας, αποθηκεύουµε όλες τις συνδέσεις για προληπτικούς λόγους για µια εβδοµάδα. Έτσι θα
µπορέσουµε να δούµε τι έγινε. Αν υπάρξουν προβλήµατα υπάρχει περίπτωση να διατηρήσουµε τα
δεδοµένα για περισσότερο χρόνο για να έχουµε χρόνο να εξετάσουµε ουσιαστικά το πρόβληµα. Μετά
θα διαγράψουµε τα δεδοµένα.
β.Όταν θέλεις να εγγραφείς για παιχνίδι οn line συµµετέχοντας στο Club του Βrainbox
συλλέγουµε :
Ένα οποιοδήποτε φανταστικό όνοµα , ηλεκτρονική διεύθυνση και ηλικία.
∆εν θέλουµε να µας αναφέρεις το πραγµατικό σου όνοµα. Μπορείς να δώσεις οποιοδήποτε φανταστικό
όνοµα. ∆εν δεχόµαστε παιδιά στο club που είναι κάτω από 16 ετών. Επίσης θα πρέπει να πατήσεις µε
το ποντίκι σου πάνω στο πεδίο αν είσαι πάνω των 16 ετών. Μη δίνεις στοιχεία σου στο διαδίκτυο
χωρίς την άδεια των γονέων σου αν είσαι κάτω των 16 ετών.
Όταν συµµετέχεις στο παιχνίδι καταγράφεται η ηµεροµηνία και ώρα που έχεις εισέλθει στο Club µας ,τα
παιχνίδια που έπαιξες, το σκορ, το επίπεδο που βρίσκεσαι, αν είσαι ενεργός/ή και η τελευταία είσοδός
σου. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να τα επεξεργαστούµε για να βελτιώσουµε την ιστοσελίδα µας, να δούµε
τις προτιµήσεις γενικά σε ορισµένα παιχνίδια για να τα βελτιώσουµε και για να βελτιώσουµε τον τρόπο
επικοινωνίας µαζί µας
Αν θέλεις να διαγραφείς µπορείς να το κάνεις οποτεδήποτε. Θα πατήσεις στο αντίστοιχο πεδίο
διαγραφής της ιστοσελίδας µέσα από τον λογαριασµό σου στο Club.
Aν δεν θέλεις να εγγραφείς ή αν αργότερα διαγραφείς από το Club δεν έχεις καµία συνέπεια. Απλά δεν
θα µπορείς να παίξεις τα παιχνίδια που προσφέρονται στο Club.
Aν δεν παίξεις οnline παιχνίδια στο Club για πάνω από έξι µήνες, θα διαγράψουµε µόνοι µας τα
προσωπικά δεδοµένα σου.
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γ. Αν επικοινωνήσεις µαζί µας µε δική σου θέληση
Αν µας τηλεφωνήσεις ή µας στείλεις e-mail στην ηλεκτρονική µας διεύθυνση µόνο σου, θα το κάνεις µε
τη δική σου θέληση. Ρώτησε οπωσδήποτε τους γονείς σου αν συµφωνούν. Θα συλλέξουµε όσα
προσωπικά στοιχεία ενδεχοµένως µας δώσεις αυτοβούλως όπως το όνοµά σου και τη διεύθυνσή σου
για να µπορέσουµε να σου απαντήσουµε Όταν απαντήσουµε θα διαγράψουµε τα δεδοµένα σου άµεσα,
εφόσον δεν υπάρχει άλλος νόµιµος λόγος για να τα διατηρήσουµε.

6. Με ποιους µοιραζόµαστε τα προσωπικά σου δεδοµένα;
Τα προσωπικά σου δεδοµένα τα βλέπει και τα επεξεργάζεται µόνο εξουσιοδοτηµένο από εµάς άτοµο
της εταιρείας µας. ∆εν µοιραζόµαστε τα προσωπικά σου δεδοµένα µε τρίτους.
Κατ’ εξαίρεση, αν θεωρηθεί απαραίτητο µπορεί να µοιραστούµε τα δεδοµένα σου µε άλλες δηµόσιες
αρχές για να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας έναντι του νόµου ή για την υποστήριξη των
συµφερόντων της εταιρείας µας.

7.Είναι ασφαλή τα προσωπικά σου δεδοµένα;
Λαµβάνουµε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για την προστασία και ασφάλεια των
προσωπικών σου δεδοµένων ώστε να αποκλεισθεί το γεγονός να έχει πρόσβαση σε αυτά οποιοδήποτε
πρόσωπο που δεν έχει την άδεια να το κάνει, για να µην αποκαλυφθούν, χρησιµοποιηθούν, αλλοιωθούν
ή καταστραφούν.

8. ∆εσµοί (LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES)
Η ιστοσελίδα µας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλους δικτυακούς τόπους µέσα από
κατάλληλους συνδέσµους (links). Οι δικτυακοί αυτοί τόποι δεν ελέγχονται από εµάς Ετσι τα προσωπικά
δεδοµένα δεν προστατεύονται από τους όρους προστασίας και χρήσης του παρόντος ιστότοπου .
Προκειµένου να συνδεθείς σε αυτούς ζήτα οπωσδήποτε την άδεια του γονέα ή κηδεµόνα σου.
∆εν φέρουµε καµία ευθύνη για το περιεχόµενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την
ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς.
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