ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ

Αυτός ο δικτυακός τόπος δημοσιεύεται από την ALD:
Ανώνυμη Εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 606.155.460, 00 ευρώ στις 18 Ιουνίου 2020
Αριθμός εμπορικού μητρώου Παρισίων 417 689 395.
Αριθμός APE: 7010Z
Εγγεγραμμένη έδρα: 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot 92500 Rueil-Malmaison
ΑΦΜ: FR 27 552 120 222

Διευθυντής Ανάρτησης : Tim Albertsen, Διευθύνων Σύμβουλος
Διευθυντής Σύνταξης: Frederic Van Heems, Διευθυντής Remarketing Ομίλου
Email Θυγατρικής εταιρείας: Carmarket.Greece@aldautomotive.com
Αριθμός τηλεφώνου θυγατρικής: 210 4840160
Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από: ALD SA μια εταιρεία που οργανώθηκε και
διέπεται από τους νόμους της Γαλλίας, εγγεγραμμένη στο μητρώο εμπορίου και
εταιρειών με αριθμό μητρώου εταιρείας 417 689 395 R.C.S Nanterre, με έδρα 1-3
Rue Eugène et Armand Peugeot, Corosa, 92500 Rueil-Malmaison, Γαλλία.
Ο παρών δικτυακός τόπος διέπεται από το γαλλικό δίκαιο.
Επαγγελματικοί κανονισμοί
Περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου
Η ALD καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες
που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Η
ALD διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιεί το περιεχόμενο του παρόντος
δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Ωστόσο, η ALD δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται
στο παρόν είναι πλήρεις ή ότι δεν θα τροποποιηθούν από τρίτους (κακόβουλο
λογισμικό). Η ALD δεν ευθύνεται για τυχόν δυσκολία ή αδυναμία πρόσβασης στον
διαδικτυακό τόπο λόγω προβλήματος σύνδεσης στο διαδίκτυο.
Η ALD δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση επακόλουθη απώλεια ή ζημία, όπως
ενδεικτικά: οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκύπτει από οποιαδήποτε

συναλλαγή που διενεργείται βάσει των πληροφοριών του παρόντος, οποιαδήποτε
απώλεια κέρδους, απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποιαδήποτε άλλη
απώλεια που προκύπτει από διακοπή της υπηρεσίας λόγω προβλήματος σύνδεσης
στο διαδίκτυο.
Περαιτέρω, η ALD δεν ευθύνεται ούτε για τα αποτελέσματα οποιουδήποτε
παράγοντα πέραν του ελέγχου της ούτε για τυχόν απώλειες ή ζημίες στο τεχνικό
περιβάλλον

των

χρηστών

του

δικτυακού

τόπου,

συμπεριλαμβανομένων,

ενδεικτικά, του υλικού, του λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλου εξοπλισμού που
χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή τη χρήση των
υπηρεσιών ή/και των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.
Συνδρομή στο προϊόν και παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
Κάθε είδους αίτηση για εγγραφή σε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται από την
ALD απαιτεί την αποδοχή της ALD και συνεπάγεται την αποδοχή από τον
συνδρομητή των εφαρμοστέων όρων και προϋποθέσεων και των τιμών.
Το

περιεχόμενο

του

παρόντος

δικτυακού

τόπου

παρέχεται

μόνο

για

ενημερωτικούς σκοπούς. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να εκληφθούν ως
δημόσια προσφορά, ως προσφορά της ALD προς τον επισκέπτη του δικτυακού
τόπου. Καμία από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα δεν απευθύνεται σε άτομα από
χώρες που απαγορεύουν τις εν λόγω υπηρεσίες και προϊόντα: Κάθε πρόσωπο που
ενδιαφέρεται να εγγραφεί σε προϊόντα/υπηρεσίες θα πρέπει να εκτιμήσει με τον
σύμβουλό του εάν η νομική και φορολογική του κατάσταση το επιτρέπει.
Προειδοποίηση για τους αλλοδαπούς (μη κατοίκους της Γαλλίας)
Η πρόσβαση στις πληροφορίες και τα προϊόντα του παρόντος δικτυακού τόπου
ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς για ορισμένα πρόσωπα ή χώρες εκτός της
Γαλλίας. Καμία από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα δεν απευθύνεται σε πρόσωπα
από χώρες που απαγορεύουν τις εν λόγω υπηρεσίες και προϊόντα: Κάθε πρόσωπο
που ενδιαφέρεται να εγγραφεί σε προϊόντα/υπηρεσίες θα πρέπει να εκτιμήσει με
τον σύμβουλό του εάν η νομική και φορολογική του κατάσταση το επιτρέπει.
Προειδοποίηση για "άτομο από τις ΗΠΑ"
Η ALD δεν είναι εγγεγραμμένη ως χρηματιστής-διαπραγματευτής σύμφωνα με τον
νόμο των ΗΠΑ περί Χρηματιστηρίου Αξιών του 1934, όπως τροποποιήθηκε
("νόμος του 1934"), ούτε σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία των
ΗΠΑ.
Πνευματική ιδιοκτησία

Ολόκληρος ο παρών δικτυακός τόπος διέπεται από τη γαλλική και τη διεθνή
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων και βάσεων
δεδομένων και γενικότερα περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο όσον αφορά τη
μορφή του (συντακτικές επιλογές, διάταξη, θέματα, μέσα πρόσβασης σε δεδομένα,
προβολή κ.λπ.) όσο και το περιεχόμενό του (κείμενο, εικόνες κ.λπ.).
Απαγορεύεται

οποιαδήποτε

αναπαραγωγή,

αναπαράσταση,

διάδοση

ή

αναδιανομή, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου
σε οποιοδήποτε μέσο ή με οποιοδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά,
της προσωρινής αποθήκευσης, της διαμόρφωσης), καθώς και οποιαδήποτε
πώληση, μεταπώληση, αναμετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που τείνει να
καταστήσει

το

περιεχόμενο

αυτό

διαθέσιμο

σε

οποιονδήποτε

τρίτο

με

οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από την προηγούμενη γραπτή άδεια του διευθυντή
ανάρτησης.

Η

πλαστογραφία

μη

συμμόρφωση

που

συνεπάγεται

με

τους

την

περιορισμούς

αστική

και

αυτούς

ποινική

συνιστά

ευθύνη

του

πλαστογράφου.
Επιτρέπεται μόνο η αναπαραγωγή σε χαρτί υπό τους όρους της χρήσης για
αυστηρά

προσωπικούς

αναπαραγόμενων

σκοπούς,

εγγράφων

ή

του
της

σεβασμού

σύντομης

της

ακεραιότητας

παράθεσης

με

σαφή

των
και

ευανάγνωστη αναφορά της πηγής, για παράδειγμα υπό την ακόλουθη μορφή:
"Αποσπάσματα από την ιστοσελίδα www.aldcarmarket.com. Όλα τα δικαιώματα
διατηρούνται ALD SA"
Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο προστατεύονται:
απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή η χρήση τους.
Υπερκειμενικοί Σύνδεσμοι: Η ALD δεν ευθύνεται για τους υπερκειμενικούς
συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους, και ιδίως για το περιεχόμενο των
δικτυακών τόπων που συνδέονται με αυτούς.
Η ALD δεν ευθύνεται για τους συνδέσμους υπερκειμένου προς τον παρόντα
δικτυακό τόπο.
Προσωπικά δεδομένα
Σκοπός της επεξεργασίας
Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, η ALD, ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων,
συλλέγει προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας
παραγγελιών, ειδοποιήσεων, ενημερώσεων, αποστολής πληροφοριών ή/και
απάντησης στα αιτήματά σας, εάν είναι απαραίτητο μέσω φορμών και σελίδων
επικοινωνίας, της διεξαγωγής λειτουργιών μάρκετινγκ (επιβράβευση αφοσίωσης,
προωθητικές ενέργειες) και της αποστολής διαφημίσεων μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου στους πελάτες μας που δεν έχουν αντιταχθεί ή που έχουν
αποδεχθεί.
Νομική βάση των πράξεων επεξεργασίας
Διαχείριση παραγγελιών, ειδοποιήσεις και ενημερώσεις σχετικά με παραγγελίες,
απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις παραγγελίες σας: η νομική βάση της
επεξεργασίας είναι η εφαρμογή της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 6.1.β) του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.
Διαχείριση

ειδοποιήσεων,

ενημερώσεων

που

αποστέλλουν

πληροφορίες,

λειτουργίες μάρκετινγκ: η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση (βλ.
άρθρο 6.1.α) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), όπως
απαιτείται από το άρθρο L. 34-5 του Γαλλικού Κώδικα Ταχυδρομείων και
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Επιπλέον, εάν συλλέγονται κάποιες πληροφορίες που δεν είναι υποχρεωτικές για
τον προαναφερθέντα σκοπό, θα συλλέγονται με τη συγκατάθεσή σας. Η
συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Τα προσωπικά σας δεδομένα που χρησιμοποιούνται περιορίζονται στο βαθμό που
είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
Κατηγορία δεδομένων
- Ταυτότητα: τίτλος, επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός
τηλεφώνου,

διεύθυνση

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου,

ημερομηνία

γέννησης,

κωδικός εσωτερικής επεξεργασίας για την αναγνώριση του πελάτη, δεδομένα
σχετικά με την εγγραφή σε καταλόγους αντιτιθέμενων στην επεξεργασία.
- Δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες: αριθμός συναλλαγής, στοιχεία αγορών,
ποσό αγορών, δεδομένα σχετικά με την εξόφληση τιμολογίων (πληρωμές,
εκκρεμείς πληρωμές, εκπτώσεις), επιστροφή προϊόντων.
- Δεδομένα που απαιτούνται για δράσεις επιβράβευσης αφοσίωσης και
αναζήτησης πελατών: ιστορικό αγορών.
Αποδέκτης των δεδομένων
Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, η ALD
μπορεί να κοινοποιεί ορισμένες πληροφορίες στα νομικά πρόσωπά της, στους
παρόχους υπηρεσιών της, καθώς και στους συνεργάτες της που δεν είναι μέλη του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Οι διαβιβάσεις αυτές υποβάλλονται σε
επεξεργασία με τρόπο και εγγυήσεις που διασφαλίζουν κατάλληλη ασφάλεια και
εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων (έγκριση από την αρμόδια αρχή

προστασίας δεδομένων, συμβατικές ρήτρες που υπογράφονται μεταξύ του οικείου
παρόχου υπηρεσιών ή/και Δεσμευτικός Εταιρικός Κανόνας του ομίλου ALD).
Περίοδος διατήρησης δεδομένων
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από νομικές ή κανονιστικές διατάξεις, τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο
από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται
σε επεξεργασία, εντός της ισχύουσας νόμιμης παραγραφής.
- Δεδομένα που απαιτούνται για τη διαχείριση παραγγελιών και την τιμολόγηση:
για όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης και δέκα (10) έτη για λογιστικούς
σκοπούς.
- Δεδομένα απαραίτητα για την ανάπτυξη αφοσίωσης και την αναζήτηση
προοπτικών: για όλη τη διάρκεια της εμπορικής σχέσης και τρία (3) έτη από την
τελευταία αγορά.
- Δεδομένα σχετικά με λίστες αντιτιθέμενων στην επεξεργασία που θα ληφθούν
από την έρευνα: τρία (3) έτη
Τα δικαιώματά σας:
Δικαιούστε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωση και διαγραφή,
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης καθώς και
δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό τους όρους που ορίζονται από τους
ισχύοντες κανονισμούς, από την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
dpo.ald@aldautomotive.com.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo.ald@aldautomotive.com. Έχετε το δικαίωμα
να υποβάλετε καταγγελία στην Commission Nationale Informatique et Liberté
(CNIL), την εποπτική αρχή που είναι αρμόδια για τη συμμόρφωση με τις
υποχρεώσεις σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί "cookies". Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου
που αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας και χρησιμοποιείται για την
πιστοποίησή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε cookies
στον ιστότοπό μας για να επιτρέψουμε μια αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη
πλοήγηση για τους χρήστες.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.aldautomotive.com/cookie-policy

Ασφάλεια
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από υψηλό επίπεδο τεχνικής ασφάλειας και
βρίσκεται υπό διαρκή παρακολούθηση. Οι αλγόριθμοι και οι μηχανισμοί, που
χρησιμοποιούνται για την προστασία της επικοινωνίας σας με την ALD και των
πληροφοριών που σας αφορούν, συμμορφώνονται με τους ισχύοντες Γαλλικούς
κανονισμούς.

