ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΟ SANDLER ONLINE®
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές της Sandler Systems, Inc. (“Sandler”,
“εμείς” ή "εμάς") που αφορούν στη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών
που συλλέγουμε από σας και σχετικά με σας όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα διαχείρισης
εκπαίδευσης της Sandler που είναι γνωστό ως Sandler Online. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει
εφαρμογή στους ιστότοπους της Sandler Online:
https://learn.sandler.com
και
https://shop.sandler.com. Δείτε μια πλήρη περιγραφή των ελεγκτών δεδομένων για τους οποίους
αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει εφαρμογή στο τέλος του παρόντος εγγράφου.
Αναγνωρίζω ότι έχω διαβάσει και κατανοώ αυτήν την Πολιτική Απορρήτου η οποία εξηγεί πώς
το Sandler Online επεξεργάζεται τις προσωπικές μου πληροφορίες.
Για να σας παρέχουμε προσωποποιημένες και σχετικές πληροφορίες μέσα από το Sandler Online,
συλλέγουμε από τους χρήστες κάποιες πληροφορίες. Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά
με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας με χρήση
των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.
Πληροφορίες που Συλλέγουμε
Οι προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να συλλέγουμε για σας εμπίπτουν γενικά στις παρακάτω
κατηγορίες:
Πληροφορίες που εσείς παρέχετε εθελοντικά
Όταν πραγματοποιείτε είσοδο στον ιστότοπο (log in), συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες, όπως
το όνομά σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας και πληροφορίες
επικοινωνίας, όνομα εταιρείας, τίτλο, τμήμα, κλάδο και περιοχή. Συλλέγουμε επίσης και άλλες
πληροφορίες, όπως το όνομα του εκπαιδευτή σας, το όνομα του προϊσταμένου σας, υπαγωγή σε
δικαιοδόχο (franchisee), απαντήσεις σε έρευνες και ονόματα συστάσεων όταν χρησιμοποιείτε το
Sandler Online. Μπορεί επίσης να παραδώσουμε έρευνες και να ζητήσουμε εθελοντικές
μαρτυρίες πελατών πάνω στα προγράμματα που προσφέρονται. Εάν κάνετε μια αγορά, θα
συλλέξουμε πληροφορίες για την πληρωμή σας, την τιμολόγηση και την αποστολή. Οι
προσωπικές πληροφορίες που θα ζητηθούν από σας, και οι λόγοι για τους οποίους θα ζητηθούν
αυτές από σας, θα σας επεξηγηθούν καθαρά στο σημείο όπου θα σας ζητήσουμε να δώσετε τις
προσωπικές σας πληροφορίες.
Παρακαλούμε να μη δώσετε καμία ευαίσθητη πληροφορία ή πληροφορία σχετική με την υγεία.
Εμείς δεν θέλουμε ούτε θα ζητήσουμε ευαίσθητες πληροφορίες. Το Sandler Online δεν έχει
σχεδιασθεί για να επεξεργάζεται ευαίσθητες πληροφορίες.
Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα
Μπορεί να συλλέγουμε αυτόματα τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση που κάνετε στο
Sandler Online μέσω cookies, ιστοφάρων (web beacons), και άλλων τεχνολογιών: το όνομα τομέα
σας, τον τύπο του φυλλομετρητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα, τις ιστοσελίδες που
επισκέπτεσθε, τους συνδέσμους που πατάτε, τη διεύθυνση IP σας, τη χρονική διάρκεια που
επισκέπτεσθε ή χρησιμοποιείτε το Sandler Online, και τον ιστότοπο ή ιστοσελίδα αναφοράς που
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σας οδήγησε στο Sandler Online. Μερικές από τις πληροφορίες αυτές ενδέχεται να θεωρηθούν ως
προσωπικές πληροφορίες, ανάλογα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Μπορεί να συνδυάσουμε
τις πληροφορίες αυτές με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σχετικά με σας,
περιλαμβανομένων και προσωπικών πληροφοριών. Παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα “Πώς
Χρησιμοποιούμε τα Cookies” παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.
Η συλλογή των πληροφοριών αυτών μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τους χρήστες του
Sandler Online και τους επισκέπτες που έρχονται στο κατάστημά μας, από πού έρχονται, και ποια
από τα περιεχόμενα του Sandler Online και του καταστήματός μας τους ενδιαφέρουν.
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές για δική μας αναλυτική χρήση και για να βελτιώσουμε
την ποιότητα και τη σχετικότητα του Sandler Online και του καταστήματός μας προς τους
επισκέπτες μας.
Πληροφορίες που λαμβάνουμε από πηγές τρίτων
Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με σας από πηγές τρίτων, όπως τον εργοδότη σας,
άλλους δικαιοδόχους (franchisees) της Sandler, και τους συνεργάτες μας - τρίτους. Οι
πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με σας από αυτούς τους τρίτους περιλαμβάνουν το όνομά
σας, τον τίτλο σας, το όνομα της εταιρείας σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την
τοποθεσία εκπαίδευσης αναφοράς, τον ιστότοπο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τα προφίλ στα
κοινωνικά δίκτυα, καθώς και δημογραφικά στοιχεία όπως τον αριθμό υπαλλήλων στην εταιρεία
σας και τα ενδιαφέροντα για το περιεχόμενο των μαθημάτων. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου
περιγράφει τον τρόπο συλλογής και χρήσης από τη Sandler των προσωπικών σας πληροφοριών,
θα πρέπει επίσης να ανατρέξετε στις ειδοποιήσεις απορρήτου των τρίτων σε σχέση με την
κοινοποίηση από αυτούς των προσωπικών σας πληροφοριών προς εμάς.
Πώς Χρησιμοποιούμε τα Cookies
Χρησιμοποιούμε τεχνολογία “cookie” για να συλλέξουμε συμπληρωματικά στοιχεία χρήσης του
ιστότοπου και για να βελτιώσουμε το Sandler Online και τις υπηρεσίες μας. Το cookie είναι ένα
μικρό αρχείο δεδομένων το οποίο μεταφέρουμε στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας μέσα από
τον φυλλομετρητή σας (εάν εσείς το επιτρέπετε), που μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τον
φυλλομετρητή σας και να πάρουμε και να θυμόμαστε ορισμένες πληροφορίες. Μπορούμε να
συνδέσουμε το cookie με το όνομα χρήστη στη βάση δεδομένων μας και ύστερα να καθορίσουμε
το όνομα του χρήστη. Δεν χρησιμοποιούμε τα cookies με άλλο τρόπο για να συλλέξουμε
πληροφορίες που ταυτοποιούνται προσωπικά. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να συνθέσουμε
συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την κίνηση του ιστότοπου και τις αλληλεπιδράσεις του
ιστότοπου, για να βελτιώσουμε το σύστημα διαχείρισης εκπαίδευσης (LMS) και τα προϊόντα μας
και τις υπηρεσίες μας, για να προσφέρουμε καλύτερες εμπειρίες και εργαλεία ιστότοπου στο
μέλλον, και για να εμφανίσουμε προσωποποιημένο περιεχόμενο και υλικό (περιλαμβανομένου
και υλικού μάρκετινγκ) μέσα στο LMS.
Μπορείτε να επιλέξετε να σας ειδοποιεί ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα
cookie, ή να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Αυτό γίνεται από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή
σας. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, κάποιες δυνατότητες θα απενεργοποιηθούν, και κάποιες
δυνατότητες που κάνουν τη λειτουργία του Sandler Online πιο αποτελεσματική ενδέχεται να μη
λειτουργούν κανονικά.

Παρακαλώ ανατρέξετε στην Πολιτική μας για Cookie για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση των Πληροφοριών Σας
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από σας με τους παρακάτω
τρόπους:
Για να σας παρέχουμε υπηρεσίες, περιλαμβανομένου του να παρέχουμε κατάλληλη
εκπαίδευση και ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για εκπαίδευση σε σας και/ή
στον προϊστάμενό σας.
Για να παρακολουθούμε την πρόοδο σας στην ολοκλήρωση των μαθημάτων.
Για να παρέχουμε προϊόντα και πιστοποιητικά για επιλεγμένα προγράμματα.
Για να προσωποποιήσουμε την εμπειρία σας και να μπορούμε να παραδίδουμε το είδος
του περιεχομένου και προσφορές προϊόντων που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.
Για να ζητούμε βαθμολόγηση και ανασκόπηση για τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας.
Για να βελτιώσουμε το Sandler Online ώστε να σας εξυπηρετεί καλύτερα.
Για να επικοινωνούμε μαζί σας για λόγους μάρκετινγκ, περιλαμβανομένου του να σας
αποστέλλουμε προσωποποιημένες και σχετικές πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και γραπτών μηνυμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας
και της συναίνεσης. Μπορείτε να διαγραφείτε από τους καταλόγους μας αποστολής ανά
πάσα στιγμή, με χρήση της δυνατότητας "διαγραφή" που υπάρχει σε όλα τα μηνύματα
μάρκετινγκ που λαμβάνετε από μας.
Για να παρέχουμε υποστήριξη πελατών και για να παρακολουθούμε την εξέλιξη θεμάτων
με σας μετά την επικοινωνία (ερωτήσεις με ζωντανή συνομιλία, με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή με τηλεφωνική κλήση).
Για να κατανοούμε τα μαθήματα που έγιναν.
Για να υπολογίσουμε τις ώρες πίστωσης για την πιστοποίηση.
Για να προσφέρουμε και να παρέχουμε περιεχόμενο βασισμένο σε κάθετες αγορές και/ή
στην αρχική σας εκπαιδευτική διαδρομή.
Για να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις, περιλαμβανομένης της
απάντησης σε μια κλήτευση ή δικαστική απόφαση.
Όταν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη να ερευνήσουμε, να προλάβουμε ή να ενεργήσουμε
σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης, περιστάσεις με ενδεχόμενο
κίνδυνο στην ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου ή παραβιάσεις των Όρων Χρήσης μας ή
αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.
Παρέχοντας τις πληροφορίες σας σε μάς, εσείς συμφωνείτε ρητά και με τη θέλησή σας στο να
επεξεργαστούμε τις πληροφορίες με τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική
Απορρήτου.
Νομική Βάση για την Επεξεργασία Προσωπικών Πληροφοριών
Η νομική μας βάση για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών που
περιγράφονται παραπάνω θα εξαρτηθεί από τις προσωπικές πληροφορίες για τις οποίες πρόκειται
και από το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο τις συλλέγουμε.

Ωστόσο, εμείς θα συλλέξουμε κανονικά προσωπικές πληροφορίες από σας μόνο (i) όταν
χρειαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες για να συνάψουμε μια σύμβαση μαζί σας, (ii) όταν η
επεξεργασία είναι μέσα στα νόμιμα συμφέροντά μας και δεν υπερισχύουν αυτών τα δικαιώματά
σας, ή (iii) όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να το κάνουμε. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί
επίσης να έχουμε μια νομική υποχρέωση να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από σας ή
μπορεί για άλλο λόγο να χρειαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες για να προστατεύσουμε ζωτικά
συμφέροντα δικά σας ή άλλου προσώπου.
Εάν σας ζητήσουμε να μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες για να τηρήσουμε μια νομική
απαίτηση ή για να συνάψουμε μια σύμβαση με σας, αυτό θα το διευκρινίσουμε ρητά την
κατάλληλη στιγμή και θα σας ειδοποιήσουμε εάν η παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών
είναι υποχρεωτική ή όχι (καθώς και για τις πιθανές επιπτώσεις εάν δεν δώσετε τις προσωπικές σας
πληροφορίες).
Εάν συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε σχέση με τα νόμιμα
συμφέροντά μας (ή αυτά τρίτων), το συμφέρον αυτό κανονικά θα είναι να λειτουργούμε την
πλατφόρμα μας και να επικοινωνούμε μαζί σας όσο απαιτείται για να παρέχουμε τις υπηρεσίες
μας σε σάς και για το νόμιμο εμπορικό μας όφελος, για παράδειγμα, όταν απαντάμε στις ερωτήσεις
σας, βελτιώνουμε την πλατφόρμα μας, αναλαμβάνουμε δραστηριότητα μάρκετινγκ, ή με σκοπό
την ανίχνευση ή την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων. Μπορεί να έχουμε επίσης και άλλα
νόμιμα συμφέροντα. Θα σας ενημερώσουμε με σαφήνεια την κατάλληλη στιγμή ποια είναι αυτά
τα νόμιμα συμφέροντά μας.
Εάν σας ζητήσουμε συγκατάθεση για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών όπως για να
σας αποστέλλουμε υλικό μάρκετινγκ, εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να ανασύρετε τη
συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Εάν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για τη
συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών ή εάν θέλετε να αποσύρετε τη
συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή με χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται
στο τέλος αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.
Ασφάλεια
Εμείς έχουμε θεσπίσει μέτρα ασφαλείας για να προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε τις
πληροφορίες που συλλέγουμε στο Sandler Online. Παρόλα αυτά, η μετάδοση πληροφοριών μέσα
από το διαδίκτυο δεν είναι τελείως ασφαλής και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την
ασφάλεια των δεδομένων που μας αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο Sandler Online, επομένως η
μετάδοση των δεδομένων αυτών γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.
Κοινοποίηση των Πληροφοριών Σας
Οι πληροφορίες που καταχωρείτε στο Sandler Online ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους
εκπαιδευτές και τους δικαιοδόχους (franchisees) της Sandler, καθώς και στον εργοδότη σας, τους
επόπτες και προϊστάμενους, οι οποίοι επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για
τους σκοπούς που αναφέρθηκαν στην ενότητα "Χρήση των Πληροφοριών Σας" παραπάνω. Δεν
επιτρέπουμε στους δικαιοδόχους (franchisees) και στους εκπαιδευτές να χρησιμοποιούν τις

προσωπικές πληροφορίες που καταχωρείτε στο Sandler Online για τη δική τους άμεση χρήση για
σκοπούς μάρκετινγκ. Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από
σας σε τρίτους πωλητές, παρόχους υπηρεσιών, εργολάβους ή πράκτορες που λειτουργούν για
λογαριασμό μας. Λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα τρίτα μέρη
χειρίζονται τις προσωπικές σας πληροφορίες με την ίδια προσοχή όσο και εμείς. Δεν πωλούμε,
ανταλλάσσουμε ή με άλλο τρόπο μεταβιβάζουμε σε εξωτερικούς συνεργάτες τις προσωπικά
ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σας.
Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε πληροφορίες στις παρακάτω περιπτώσεις:
Εταιρικές Μεταβιβάσεις. Εάν αγοραστούμε από ή συγχωνευτούμε με μια άλλη εταιρεία, εάν
ουσιαστικά το σύνολο του ενεργητικού μας μεταβιβαστεί σε μια άλλη εταιρεία, ή ως μέρος
κάποιας διαδικασίας πτώχευσης, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες που έχουμε
συλλέξει για σας στην άλλη εταιρεία.
Σε Απάντηση κάποιας Νομικής Διαδικασίας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις
πληροφορίες που συλλέγουμε για σας για να συμμορφωθούμε με τον νόμο, με μια
ακροαματική διαδικασία, μια δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία, όπως σε
απάντηση σε μια δικαστική απόφαση ή σε μια κλήτευση.
Για να Προστατεύσουμε Εμάς και Άλλους. Μπορεί επίσης να κοινοποιήσουμε τις
πληροφορίες που συλλέγουμε από σας όταν πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη να ερευνήσουμε,
να προλάβουμε ή να ενεργήσουμε σε σχέση με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης,
περιστάσεις με ενδεχόμενο κίνδυνο στην ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάσεις των
Όρων Χρήσης μας ή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, ή ως αποδεικτικό στοιχείο σε διένεξη
όπου εμπλέκεται η Sandler.
Ενοποιημένες και Απο-προσωποποιημένες Πληροφορίες. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε
ενοποιημένες ή απο-προσωποποιημένες πληροφορίες για χρήστες σε τρίτα μέρη για σκοπούς
μάρκετινγκ, διαφήμισης, έρευνας ή παρόμοιους.
Ιστότοποι Τρίτων και Αλληλεπίδραση
Το Sandler Online μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων ή εφαρμογές που
βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Εάν
εισέλθετε σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές με χρήση των συνδέσμων που παρέχονται, οι
υπεύθυνοι των ιστότοπων αυτών μπορεί να συλλέγουν από σας πληροφορίες τις οποίες θα
χρησιμοποιήσουν αυτοί σύμφωνα με τη δική τους πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης, τα
οποία ενδέχεται να διαφέρουν από τα δικά μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη ή
δέσμευση για τις πολιτικές τους καθώς δεν τις ελέγχουμε.
Χρήστες Μόνο Ενήλικες
Το Sandler Online είναι σχεδιασμένο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από αυτούς που είναι
ενήλικες (ηλικίας 18 ετών στις περισσότερες δικαστικές αρμοδιότητες). Χρησιμοποιώντας το
Sandler Online, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτερος. Δεν φέρουμε καμία
ευθύνη για βλάβες που μπορεί να προκύψουν από ψευδή δήλωση ηλικίας χρήστη.
Διεθνείς Διαβιβάσεις Δεδομένων

Οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να διαβιβαστούν και να επεξεργαστούν σε χώρες άλλες
από αυτήν στην οποία έχετε τη μόνιμη κατοικία σας. Οι χώρες αυτές μπορεί να έχουν νόμους για
την προστασία δεδομένων διαφορετικούς από τους νόμους της δικής σας χώρας (και, σε μερικές
περιπτώσεις, μπορεί να μην προστατεύουν το ίδιο καλά).
Ειδικότερα, οι διακομιστές των ιστότοπων μας βρίσκονται στις ΗΠΑ και οι δικαιοδόχοι
(franchisees) μας και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.
Αυτό σημαίνει ότι όταν συλλέγουμε τις πληροφορίες σας, μπορεί αυτές να επεξεργαστούν σε
οποιαδήποτε από τις χώρες αυτές.
Ωστόσο, έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας απαιτώντας τα προσωπικά σας δεδομένα
να παραμένουν προστατευμένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Στα μέτρα αυτά
περιλαμβάνονται οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών μεταξύ των δικαιοδόχων μας, οι οποίες απαιτούν από τους
δικαιοδόχους να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζονται από τον ΕΟΧ
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.
Οι Τυποποιημένες μας Συμβατικές Ρήτρες είναι διαθέσιμες σε κάθε ζήτηση. Έχουμε εφαρμόσει
παρόμοια μέτρα ασφαλείας με τους τρίτους παρόχους μας υπηρεσιών και μπορούμε να σας
δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες όταν τις ζητήσετε.
Τα Δικαιώματα Σας για Προστασία Δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης ή απαλοιφής στις πληροφορίες σας των
οποίων εμείς έχουμε τον έλεγχο. Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που έχουμε σχετικά
με σας είναι λανθασμένη ή ελλιπής, ή εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο από το Sandler Online,
παρακαλώ πληροφορήστε μας το ταχύτερο δυνατόν στην παρακάτω διεύθυνση. Θα απαντήσουμε
στο αίτημά σας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τοπική νομοθεσία.
Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε ορισμένα μέρη των προσωπικών σας πληροφοριών μπαίνοντας
στον προσωπικό σας λογαριασμό. Παρακαλώ σημειώστε ότι ενδέχεται να τηρούμε ένα αντίγραφο
των προσωπικών δεδομένων τα οποία έχετε ενημερώσει για κάποιο χρονικό διάστημα, ως μέρος
των αντιγράφων ασφαλείας μας και των επιχειρηματικών μας εγγραφών. Παρακαλώ ανατρέξτε
στην ενότητα "Διατήρηση των Πληροφοριών Σας" παρακάτω για επεξήγηση των πρακτικών μας
για τη διατήρηση.
Οι χρήστες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Κύπρου, έχουν επίσης τα παρακάτω δικαιώματα
σχετικά με τις προσωπικές τους πληροφορίες: το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης, τις
διαγραφής (δικαίωμα να ξεχαστείς), να ζητήσουν ώστε τα προσωπικά τους δεδομένα να τους
διατεθούν σε μεταφερόμενη μορφή, το δικαίωμα του περιορισμού στην επεξεργασία, της άρνησης
της επεξεργασίας από εμάς των προσωπικών τους πληροφοριών, ή της υποβολής καταγγελίας
στην εποπτική αρχή (η εποπτική αρχή στην Κύπρο είναι το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα). Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα
δικαιώματα αυτά (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε περιορισμών που ενδέχεται να είναι
συνδεδεμένοι με αυτά και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η άσκηση αυτών στη συνέχιση από
εμάς να παρέχουμε σε σάς τις υπηρεσίες μας) και/ή επιθυμείτε να τα ασκήσετε, παρακαλώ
επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Θα απαντήσουμε στο αίτημά
σας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Διατήρηση των Πληροφοριών Σας
Το Sandler Online εφαρμόζει ως γενικό κανόνα να διατηρεί τις προσωπικές σας πληροφορίες για
τόσο χρονικό διάστημα μόνο, όσο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους
αυτές έχουν συλλεχθεί. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις, ενδέχεται να διατηρούμε προσωπικές
πληροφορίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα όταν μας ζητείται να το
κάνουμε σύμφωνα με νομικές, φορολογικές ή λογιστικές υποχρεώσεις, ή όταν επιθυμούμε να
έχουμε μια σωστή καταγραφή των συναλλαγών μεταξύ μας για την περίπτωση οποιασδήποτε
καταγγελίας ή διεκδίκησης.
Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ενημερώνεται κατά καιρούς, επομένως παρακαλούμε να ανατρέχετε
στην Πολιτική Απορρήτου αυτήν τακτικά. Εάν μεταβάλουμε σημαντικά την Πολιτική Απορρήτου
μας, θα σας ειδοποιήσουμε για τις αλλαγές αυτές, αναρτώντας μια ειδοποίηση στο Sandler Online.
Η συνέχιση από σας της χρήσης του Sandler Online θα θεωρηθεί ως η συγκατάθεσή σας για τη
χρήση των πληροφοριών σας με βάση την νέα πολιτική. Θα πάρουμε τη συγκατάθεσή σας για
οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή της Πολιτικής Απορρήτου εάν και εφόσον αυτό απαιτείται από
την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές, θα
πρέπει να πάψετε να χρησιμοποιείτε το Sandler Online και θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε ότι δεν
επιθυμείτε τη χρήση των πληροφοριών σας σύμφωνα με τις αλλαγές.
Επικοινωνία
Θα δεχθούμε με χαρά τυχόν ερωτήματα, σχόλια ή αιτήματα που μπορεί να έχετε σχετικά με αυτήν
την Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
Privacy Officer
Sandler Systems, Inc.
300 Red Brook Blvd, Suite 400
Owings Mills, MD 21117
USA
+1 410-653-1993
legal@sandler.com
Ελεγκτές Δεδομένων ΕΕ: Sandler Systems, Inc. (πληροφορίες επικοινωνίας παραπάνω) και ο
αντίστοιχος δικαιοδόχος (franchisee). Μπορείτε να βρείτε την αντίστοιχη διεύθυνση και
πληροφορίες επικοινωνίας του δικαιοδόχου στο: https://www.sandler.com/training-centers.
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