ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ VESPR

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της εφαρμογής Vespr, πρέπει να διαβάσετε την
παρακάτω δήλωσή μας σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά
σας δεδομένα.

VESPR IKE, εταιρική και ταχυδρομική

Είμαστε η Εταιρεία με την επωνυμία

διεύθυνση Θεσσαλίας 8, 15231, Χαλάνδρι, με ΑΦΜ 801104267, αρ. ΓΕΜΗ
149189601000 (στο εξής «Εμείς» ή «η Εταιρεία») και έχουμε αναπτύξει την
εφαρμογή με χαρακτηριστικά μέσου κοινωνικής δικτύωσης Vespr με σκοπό την
αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών της.
Εμείς αποδίδουμε πρωταρχική σημασία στην προστασία του απορρήτου και των
προσωπικών σας δεδομένων όπως και καθενός προσώπου που έρχεται σε επαφή
μαζί μας. Αφιερώστε μερικά λεπτά και διαβάστε την παρακάτω πολιτική μας που
θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας
δεδομένα. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία
ως εξής:
- μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vespr.io
- μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της Εταιρείας.
Ως υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία καθορίζει τους
σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016
ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την εν γένει εφαρμοστέα
νομοθεσία.
Σας ενημερώνουμε λοιπόν τα εξής:
1. Πηγές συλλογής & Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων
1.1 Η Εταιρεία συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας
κατά τη σύνδεσή σας με την εφαρμογή μέσω άλλων εφαρμογών στις οποίες είστε
ήδη εγγεγραμμένοι (π.χ. facebook, google κτλ)
α. Δεδομένα Ταυτοποίησης

Όνομα, Επώνυμο, Εικόνα, Δημόσιο
Προφίλ σας στις εφαρμογές με τις
οποίες συνδέεστε
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β. Δεδομένα Σύνδεσης

Ώρα, ημερομηνία, διάρκεια επίσκεψης,
τόπος προέλευσης του χρήστη,
διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου
(IP Address) και άλλα στοιχεία που
αφορούν στο πρωτόκολλο σύνδεσης.

γ. Δεδομένα Θέσης

Εντοπισμός της θέσης σας κατά την
χρήση της εφαρμογής

Δ. Δεδομένα συσκευής

Ταυτότητα

συσκευής,

λειτουργικό

σύστημα και έκδοση που τρέχει η
συσκευή

ή

συσκευής

άλλα

και

αναγνωριστικά

πλοηγού

(browser)

χρήστη.

2. Σκοποί επεξεργασίας
Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών
δεδομένων είναι οι εξής:
Α. Η ταυτοποίησή σας για την ορθή χρήση της εφαρμογής
Β. Η δυνατότητα προσθήκης ετικετών τοποθεσίας στα stories που ανεβάζετε και
το φιλτράρισμα των χρηστών βάσει απόστασης από την θέση του χρήστη..
Γ. Η συμμόρφωση της Εταιρείας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά της πρόληψης και διερεύνησης της ασφαλιστικής εξαπάτησης,
εγκλημάτων (καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες,

απάτης),

της

καταπολέμησης

της

τρομοκρατίας,

της

συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις και απόκρισης σε αιτήματα δημοσίων
αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας
διαμονής του υποκειμένου),
Δ. Επιπροσθέτως, εκτός από τους ανωτέρω λόγους επεξεργασίας, είναι δυνατή η
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την προστασία των νόμιμων
συμφερόντων της εταιρείας. Για παράδειγμα, αποτελεί νόμιμο λόγο για την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων η μεταφορά και επεξεργασία δεδομένων
στους servers της Εταιρείας μας για σκοπούς ασφάλειας των πληροφορικών.
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Η παροχή προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία προφίλ
στην εφαρμογή. Εσείς, ως υποκείμενο των δεδομένων δεν έχετε υποχρέωση να
παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενημερώνεστε ωστόσο ότι η μη παροχή
προσωπικών δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την ορθή λειτουργία,
μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Vespr.
3. Νομική βάση επεξεργασίας
Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, οι νομικές βάσεις επί των οποίων πραγματοποιείται η
επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:
-

Στις περιπτώσεις Α. και Β. ανωτέρω, το άρθρο 6 παρ. 1 β του ΓΚΠΔ, αφού η

επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, της οποίας ο
χρήστης ως υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,
-

Στις περιπτώσεις Γ. και Δ. ανωτέρω, το άρθρο 6 παρ. 1 στ του ΓΚΠΔ,

δηλαδή η εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας για
την αποτελεσματική λειτουργία της.
4. Διαβίβαση & Κατηγορίες αποδεκτών
Τα δεδομένα σας τηρούνται στο server μας, ο οποίος φιλοξενείται από την
Εταιρεία Vespr IKE. Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει πουθενά αλλού τα δεδομένα σας.
5. Δικαιώματα υποκειμένου
5.1.  Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στην
Εταιρεία, (ως υπεύθυνη επεξεργασίας) για:
- πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν,
- διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που το αφορούν ή για
συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων,
- να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων που το αφορούν εφόσον η επεξεργασία τους
δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
- να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν,
- φορητότητα των δεδομένων του (π.χ. και απευθείας σε άλλη εταιρεία με ίδιο με
εμάς αντικείμενο).
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5.2 Δικαίωμα εναντίωσης
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα
στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6
παρ. 1 στοιχείο ε ή στ του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει
των εν λόγω διατάξεων και αν ποτέ η Εταιρεία μας προβεί σε επεξεργασία για
τέτοιους σκοπούς. Σε τέτοια περίπτωση η Εταιρεία μας ως υπεύθυνη
επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε
επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την
επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των
ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών
αξιώσεων.
Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για
σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο αυτών δικαιούται να
αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα

που

το

αφορούν

για

την

εν

λόγω

εμπορική

προώθηση,

περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την
απευθείας εμπορική προώθηση. Σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία ως υπεύθυνη
επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε
επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.
5.3 Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
Το υποκείμενο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε αν
η επεξεργασία βασιστεί τυχόν σε συγκατάθεσή του, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα
της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Σε
κάθε περίπτωση το υποκείμενο ενημερώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης
ως προς την επεξεργασία δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την
εκτέλεση της σύμβασης και για την οποία, επιπλέον, είναι αναγκαία η ρητή
συγκατάθεση του υποκειμένου, μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί η
σύμβαση σε κάποια από τις πτυχές της.
5.4 Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή από
το υποκείμενο, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης προς την Εταιρεία.
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6. Επικοινωνία υποκειμένου με την Εταιρεία
Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του
δεδομένων ή εάν επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματά του ή να λάβει αντίγραφο
της τελευταίας έκδοσης της Ενημέρωσης της Εταιρείας, το υποκείμενο των
δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρεία στα στοιχεία που ανωτέρω
αναφέρθηκαν.
Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα
καταγγελίας στην ελληνική εποπτική αρχή «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (www.dpa.gr).
7. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου για χρονικό
διάστημα μέχρι ένα (1) έτος από την τελευταία χρήση της εφαρμογής. Τα
προσωπικά δεδομένα σχετικά με την δραστηριότητα του χρήστη στην εφαρμογή
(likes, stories, μηνύματα, τοποθεσία) διαγράφονται κάθε 24 ώρες.
8. Μέτρα ασφαλείας
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την προστασία των νομίμων
συμφερόντων μας, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τα δικαίωμα και τις
ελευθερίες σας. Με σκοπό την ευθυγράμμιση των συμφερόντων μας με τα
συμφέροντα σας, έχουμε δημιουργήσει και λειτουργούμε σχετικούς μηχανισμούς
ελέγχου. Αυτοί οι μηχανισμοί, οι οποίοι περιγράφονται κατωτέρω, υπόκειται σε
τετραπλό έλεγχο (4-way test), για να ελέγξουμε σε πρώτο βαθμό την συλλογή των
προσωπικών δεδομένων (α. Έλεγχος Προσωπικών Δεδομένων). Στην συνέχεια
ελέγχουμε τον σκοπό επεξεργασίας εάν είναι νόμιμος (β. Σκοπός επεξεργασίας)
και εάν ο τρόπος συλλογής των δεδομένων είναι συμβατός με τις αρχές
επεξεργασίας δεδομένων (γ. Έλεγχος Αναγκαιότητας) και τέλος η στάθμιση
συμφερόντων (δ. Έλεγχος της στάθμισης συμφερόντων). Μόνο εάν μπορούμε να
θεωρήσουμε λογικά και να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα από κάθε κίνδυνο, θα τα επεξεργαστούμε βάσει των
νομίμων συμφερόντων της εταιρείας μας.
Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν και:
Κρυπτογράφηση των Δεδομένων σας
Μη αποστολή περαιτέρω στοιχείων ταυτότητάς σας σε τρίτους.
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Η παρούσα δήλωση επικαιροποιείται κατά τις επιταγές της νομοθεσίας.
Τελευταία ενημέρωση: 19/3/2019
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PRIVACY NOTICE AND PERSONAL DATA PROTECTION FOR VESPR USERS

Before you start using the Vespr application, you need to read the following
statement about how we process your personal data.
We are the Company under the brand name VESPR IKE, corporate and postal
address of Thessaly 8, 15231, Chalandri, VAT 801104267, no. GEMI 149189601000
(hereafter "We" or "the Company") and we have developed the application Vespr with
the social media features which focuses on the interaction between its users.
We attach the utmost importance to protecting your privacy and personal data as
well as any person’s data

who contacts us. Take a few minutes and read the

following policy that will give you useful information on how we handle your personal
data. For any questions, please contact the Company as follows:
- by e-mail: info@vespr.io
- via mail: at the address of the Company.
As a DATA PROTECTION OFFICER, the Company determines the purposes and how
they are processed in accordance with EU Regulation 679/2016 on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement
of such data and repealing the Directive 95/46 / EC (General Data Protection
Regulation) (hereinafter referred to as the "GDPR") and generally applicable
legislation.
We hereby inform you of the following:
1. Collection sources & Personal data categories
1.1 The Company collects the following categories of your personal data when
connecting with the application through other applications you are already registered
(eg facebook, google, etc.)
a. Identification data

Name, Surname, Image, Public Profile of
the applications you are connecting to

b. Connection Data

Time, date, visit duration, user's place of
origin, IP Address, and other connection
protocol data.

c. Location data

Locate your location while using the
application
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D. Device data Device

ID,

operating

system

and

version

running on the device or other device
and browser IDs of the user.

2. Processing Purposes
The purposes for which the above personal data are processed are as follows:
A. Your identity for the correct use of the application
B. The ability to add location tags to stories you upload and filter users based on
distance from the location of the user.
C. the Company's compliance with obligations imposed by the applicable legislative
and regulatory framework, including without limitation the prevention and
investigation of insurance fraud, crimes (trespassing emisis money laundering,
fraud), combating terrorism, compliance with court decisions and response to
requests from public authorities (including those outside the country of residence of
the subject),
D. In addition, besides the above processing purposes , your personal data can be
processed to protect the legitimate interests of the company. For example, it is a
legitimate reason for the processing of personal data by the transfer and processing
of data to our Company servers for information security purposes.
Providing your personal data is necessary to create an application profile. You, as a
data subject, are under no obligation to provide your personal information, however,
you are aware that the failure to provide personal data that is strictly necessary for
proper operation may mean that you can not use the Vespr application.
3. Legal basis of processing
In accordance with the applicable legislation on the protection of personal data, the
legal basis on which data are processed are, as appropriate, the following:
-

In cases A and B above, Article 6 per. 1b of the GDPR, after the processing is

necessary for the performance of the contract theof which user is a party to the data.
-

In cases C and D above, Article 6 par. 1st of the GDPR, ie the service the

purposes of the legitimate interests of the Company for its effective operation.
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4. Transmission & Categories
Your data is maintained on our server hosted by the Company Vespr IKE. The
Company does not transmit your data anywhere else.
5. Subject's Rights
5.1.  Right of access, correction, deletion, limitation of processing
The data subject has the right to submit a request to the Company (as controller) for:
- access to personal data concerning him / her;
- correction of inaccurate or incomplete data concerning him/her or for any
incomplete data,
- request the deletion of data relating to him/her if the processing is not needed in
relation to the purposes for which it was collected,
- to request the limitation of personal data processing concerning him or her,
- portability of data (eg directly to another company with the same field with us).
5.2 Right of objection
In addition, the data subject is entitled to oppose, at any time and for reasons related
to his particular situation, the processing of his personal data, based on Article 6 par.
1e or 1st of the GDPR, including profiling, on the basis of these provisions, and if our
Company processes data for such purposes. In such a case, our Company as
controller will no longer submit personal data unless it demonstrates imperative and
legitimate reasons for processing that override the interests, rights and freedoms of
the subject or for the foundation, exercise or support for legal claims.
If personal data are processed for purposes of direct marketing, the subject may at
any time object to the processing of personal data concerning it for such marketing
purposes, including profiling, if this relates directly to that marketing scope. In such a
case, the Company as controller does no longer submit the personal data processed
for these purposes.
5.3 Right to withdraw consent
The subject has the right to withdraw his consent at any time if the processing is
based on consent, without prejudice to the lawfulness of the consent-based
processing prior to its withdrawal. In any case, the subject is informed that the
withdrawal of consent to the processing of data strictly necessary for the
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performance of the contract and also for which the explicit consent of the subject is
necessary, may mean that the contract can not be executed in some of its aspects.
5.4 The exercise of the aforementioned rights is subject to the submission by the
subject - at no cost - of a written application to the Company.
6.Subject contacting the Company
For any matter relating to the processing of his or her personal data, or if he wishes
to exercise his rights or obtain a copy of the latest version of the Company's
Information, the data subject may communicate with the Company mentioned above.
In any case, the data subject reserves the right to complain to the Greek supervisory
authority "PRIVATE DATA PROTECTION AUTHORITY" (www.dpa.gr).
7. Time of retention of personal data
The Company maintains the subject's personal data for a period of up to one (1) year
from the last use of the application. Personal information about the user's activity in
the app (likes, stories, messages, location) is deleted every 24 hours.
8. Security measures
We use your personal data to protect our legitimate interests to the fullest extent
permitted by your rights and freedoms. In order to align our interests with your
interests, we have set up and operate relevant control mechanisms. These
mechanisms, described below, are subject to a 4-way test to first check the collection
of personal data (a. Personal Data Control). We then review the processing purpose
to verify if it is legal (b. Processing purpose) and if the data collection method is
compatible with the data processing principles (c. Necessity control) and the balance
of interests (d Controlling the interest weighing). Only if we can reasonably believe
and be sure that we can protect your personal data from any risk we will then
process it on the basis of the legitimate interests of our company.
These procedures also include:
Encrypting Your Data
Do not send any further identity information to third parties.
This Statement is updated as required by the law.
Last updated: 19/3/2019
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