Πολιτική απορρήτου της Apple
Η Πολιτική απορρήτου της Apple περιγράφει τον τρόπο
µε τον οποίο η Apple συλλέγει, χρησιµοποιεί και
κοινοποιεί τα προσωπικά σου δεδοµένα.
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Εκτός από την παρούσα Πολιτική απορρήτου, παρέχουµε πληροφορίες
για τα δεδοµένα και το απόρρητο ενσωµατωµένες στα προϊόντα µας και σε
συγκεκριµένες δυνατότητες που ζητούν να χρησιµοποιήσουν τα προσωπικά σου
δεδοµένα. Αυτές οι πληροφορίες για συγκεκριµένα προϊόντα συνοδεύονται από
το εικονίδιο για τα Δεδοµένα και το απόρρητο.
Θα έχεις την ευκαιρία να ελέγξεις αυτές τις πληροφορίες για συγκεκριµένα
προϊόντα πριν χρησιµοποιήσεις αυτές τις δυνατότητες. Μπορείς επίσης να δεις
αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγµή, από τις Ρυθµίσεις που σχετίζονται
µε αυτές τις δυνατότητες ή/και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση apple.com/legal/
privacy/data/el.
Μπορείς να εξοικειωθείς µε τις πρακτικές προστασίας απορρήτου µας,
στις οποίες µπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση µέσω των παρακάτω επικεφαλίδων,
και να επικοινωνήσεις µαζί µας σε περίπτωση που έχεις απορίες.

Πολιτική απορρήτου για τις εφαρµογές µελετών υγείας της Apple
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Ποια θεωρούνται προσωπικά δεδοµένα στην Apple;
Ʃτην Apple, πιστεύουµε ακράδαντα στα θεµελιώδη δικαιώµατα για την προστασία του απορρήτου
και πιστεύουµε επίσης ότι τα εν λόγω θεµελιώδη δικαιώµατα δεν πρέπει να διαφέρουν ανάλογα µε
τον τόπο κατοικίας σου. Για αυτόν τον λόγο, µεταχειριζόµαστε τυχόν δεδοµένα που σχετίζονται µε ένα
ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο άτοµο ή τα οποία συνδέονται ή είναι δυνατόν να συνδεθούν µε το εν
λόγω άτοµο από την Apple ως «προσωπικά δεδοµένα», ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ατόµου.
Αυτό σηµαίνει ότι τα δεδοµένα που σε ταυτοποιούν άµεσα, όπως για παράδειγµα το όνοµά σου, είναι
προσωπικά δεδοµένα, αλλά και τα δεδοµένα που δεν σε ταυτοποιούν άµεσα, αλλά µπορούν εύλογα να
χρησιµοποιηθούν για την ταυτοποίησή σου, όπως για παράδειγµα ο σειριακός αριθµός της συσκευής
σου, είναι επίσης προσωπικά δεδοµένα. Τα συγκεντρωτικά δεδοµένα δεν θεωρούνται προσωπικά
δεδοµένα για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.
Η παρούσα Πολιτική απορρήτου καλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο η Apple ή µια θυγατρική εταιρεία της
Apple (συλλογικά, «η Apple») χειρίζεται τα προσωπικά δεδοµένα είτε αλληλεπιδράς µαζί µας στους
ιστότοπούς µας, είτε µέσω των εφαρµογών της Apple (όπως το Apple Music ή το Πορτοφόλι), είτε
αυτοπροσώπως (συµπεριλαµβανοµένου του τηλεφώνου ή της επίσκεψής σου στα καταστήµατα λιανικής
µας). H Apple δύναται επίσης να παρέχει συνδέσµους προς τρίτους παρόχους στις υπηρεσίες της ή να
καταστήσει εφαρµογές τρίτων διαθέσιµες για λήψη στο App Store. Η Πολιτική απορρήτου της Apple δεν
εφαρµόζεται στον τρόπο µε τον οποίο οι τρίτοι πάροχοι ορίζουν τα προσωπικά δεδοµένα ή στον τρόπο
µε τον οποίο τα χρησιµοποιούν. Ʃε προτρέπουµε να διαβάσεις τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω
τρίτων και να ενηµερωθείς για τα δικαιώµατα που έχεις σχετικά µε την προστασία του απορρήτου,
πριν να αλληλεπιδράσεις µαζί τους.

Τα δικαιώµατά σου για την προστασία του απορρήτου στην Apple
Ʃτην Apple, σεβόµαστε τη δυνατότητά σου να γνωρίζεις, να έχεις πρόσβαση, να διορθώνεις,
να µεταφέρεις τα προσωπικά σου δεδοµένα, καθώς και να περιορίζεις την επεξεργασία τους
και να τα διαγράφεις. Παρέχουµε αυτά τα δικαιώµατα στην παγκόσµια βάση πελατών µας και,
αν επιλέξεις να ασκήσεις αυτά τα δικαιώµατα για την προστασία του απορρήτου σου, έχεις
το δικαίωµα να µην υποστείς διαφορετική µεταχείριση ή να µην λάβεις εξυπηρέτηση χαµηλότερου

επιπέδου από την Apple. Όπου σου ζητείται να συναινέσεις στην επεξεργασία των προσωπικών σου
δεδοµένων από την Apple, έχεις το δικαίωµα να αποσύρεις τη συγκατάθεσή σου ανά πάσα στιγµή.
Για να ασκήσεις τα δικαιώµατα και τις επιλογές για την προστασία του απορρήτου σου,
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων όπου ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών ενεργεί για
λογαριασµό της Apple, επισκέψου τη σελίδα «Δεδοµένα και απόρρητο» της Apple στη διεύθυνση
privacy.apple.com για την Apple ή shazam.com/privacy για το Shazam. Για να συµβάλεις στην
προστασία των προσωπικών δεδοµένων σου, πρέπει να συνδεθείς στον λογαριασµό σου και να
επαληθεύσεις την ταυτότητά σου. Εάν θέλεις να αποκτήσεις ένα αντίγραφο των προσωπικών
δεδοµένων που δεν είναι προς το παρόν διαθέσιµα στον ιστότοπο privacy.apple.com, µπορείς
να υποβάλεις ένα αίτηµα στον ιστότοπο apple.com/gr/privacy/contact.
Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες δεν θα µπορούµε να ικανοποιήσουµε το αίτηµά σου, για
παράδειγµα, αν µας ζητήσεις να διαγράψουµε τα δεδοµένα συναλλαγής σου και η Apple υποχρεούται εκ
του νόµου να διατηρεί αρχείο της εν λόγω συναλλαγής για λόγους συµµόρφωσής της µε τη νοµοθεσία.
Ενδέχεται επίσης να απορρίψουµε την ικανοποίηση ενός αιτήµατος σε περιπτώσεις στις οποίες η εν
λόγω ενέργεια θα υπονόµευε την από µέρους µας νόµιµη χρήση των δεδοµένων για σκοπούς
καταπολέµησης της απάτης και διατήρησης της ασφάλειας, για παράδειγµα, αν ζητήσεις τη διαγραφή
ενός λογαριασµού που υπόκειται σε έρευνα για λόγους ασφαλείας. Άλλοι λόγοι για τους οποίους µπορεί
να απορριφθεί το αίτηµά σου για την προστασία του απορρήτου σου είναι εάν θέτει σε κίνδυνο
το απόρρητο άλλων ατόµων, είναι άνευ σηµασίας ή κακόβουλο ή είναι εξαιρετικά δυσεφάρµοστο.
Εάν κατοικείς στην Καλιφόρνια και δεν µπορείς να αποκτήσεις πρόσβαση στη σελίδα «Δεδοµένα και
απόρρητο» της Apple, εσύ ή ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός σου µπορείτε να υποβάλετε ένα
αίτηµα στη διεύθυνση apple.com/gr/privacy/contact ή καλώντας τον αριθµό 1-800-275-2273.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων σου, διάβασε το άρθρο
support.apple.com/el-gr/HT208501.

Προσωπικά δεδοµένα που συλλέγει η Apple από εσένα
Ʃτην Apple, πιστεύουµε ότι µπορούµε να αναπτύξουµε υπέροχα προϊόντα µε υψηλή προστασία
του απορρήτου. Αυτό σηµαίνει ότι καταβάλλουµε προσπάθειες ώστε να συλλέγουµε µόνο
τα προσωπικά δεδοµένα που χρειαζόµαστε. Περιγραφές του τρόπου µε τον οποίο η Apple
χειρίζεται τα προσωπικά δεδοµένα για συγκεκριµένες µεµονωµένες υπηρεσίες διατίθενται
στον ιστότοπο apple.com/legal/privacy/data/el.
Όταν δηµιουργείς ένα Apple ID, υποβάλλεις αίτηση για εµπορική πίστωση, αγοράζεις ένα προϊόν ή/και
ενεργοποιείς ένα προϊόν ή µια συσκευή, πραγµατοποιείς λήψη µιας ενηµέρωσης λογισµικού, κάνεις
εγγραφή για παρακολούθηση σεµιναρίων σε ένα κατάστηµα Apple Store, συνδέεσαι στις υπηρεσίες µας,
επικοινωνείς µαζί µας (συµπεριλαµβανοµένης της επικοινωνίας µέσω των µέσων κοινωνικής
δικτύωσης), συµµετέχεις σε µια διαδικτυακή έρευνα ή αλληλεπιδράς µε οποιονδήποτε άλλον
τρόπο µε την Apple, έχουµε τη δυνατότητα να συλλέγουµε διάφορες πληροφορίες, όπως οι εξής:
• Πληροφορίες λογαριασµού. Το Apple ID και συναφή στοιχεία του λογαριασµού σου,
συµπεριλαµβανοµένης της διεύθυνσης email, των συσκευών που έχεις καταχωρίσει,
της κατάστασης του λογαριασµού σου και της ηλικίας σου

• Πληροφορίες συσκευής. Δεδοµένα από τα οποία είναι δυνατή η ταυτοποίηση της συσκευής σου,
όπως ο σειριακός αριθµός της συσκευής, ή δεδοµένα για τη συσκευή σου, όπως ο τύπος του
προγράµµατος περιήγησης
• Ʃτοιχεία επικοινωνίας. Δεδοµένα, όπως το όνοµα, η διεύθυνση email, η φυσική διεύθυνση, ο αριθµός
τηλεφώνου ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας
• Ʃτοιχεία πληρωµής. Δεδοµένα για τη διεύθυνση χρέωσης και τον τρόπο πληρωµής, όπως τραπεζικά
στοιχεία, καθώς και στοιχεία της πιστωτικής, χρεωστικής ή άλλης κάρτας πληρωµής
• Πληροφορίες συναλλαγών. Δεδοµένα για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών της Apple ή για
συναλλαγές που υποστηρίζονται από την Apple, όπως αγορές από τις πλατφόρµες της Apple
• Πληροφορίες για την πρόληψη της απάτης. Δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την
εξακρίβωση και την πρόληψη της απάτης, όπως ο βαθµός αξιοπιστίας µιας συσκευής
• Δεδοµένα χρήσης. Δεδοµένα για τη δραστηριότητά σου και την από µέρους σου χρήση των παροχών
µας, όπως εκκινήσεις εφαρµογών εντός των υπηρεσιών µας, συµπεριλαµβανοµένων του ιστορικού
περιήγησης, του ιστορικού αναζήτησης, της αλληλεπίδρασης µε τα προϊόντα, των δεδοµένων για
σφάλµατα, των δεδοµένων απόδοσης και άλλων διαγνωστικών δεδοµένων, καθώς και άλλων
δεδοµένων χρήσης
• Πληροφορίες τοποθεσίας. Ακριβής τοποθεσία µόνο για την υποστήριξη υπηρεσιών, όπως είναι
η εφαρµογή Εύρεση, ή όπου συµφωνείς για υπηρεσίες για µια συγκεκριµένη περιοχή, καθώς
και κατά προσέγγιση τοποθεσία
• Πληροφορίες για την υγεία. Δεδοµένα που σχετίζονται µε την κατάσταση της υγείας ενός ατόµου,
συµπεριλαµβανοµένων των δεδοµένων που σχετίζονται µε τη σωµατική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση
ενός ατόµου. Τα προσωπικά δεδοµένα για την υγεία περιλαµβάνουν επίσης δεδοµένα που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή συµπερασµάτων ή την ανίχνευση της κατάστασης της υγείας ενός
ατόµου. Αν συµµετάσχεις σε µια µελέτη χρησιµοποιώντας µια εφαρµογή ερευνητικών µελετών υγείας
της Apple, η πολιτική που διέπει το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων σου περιγράφεται στην
Πολιτική απορρήτου για τις εφαρµογές µελετών υγείας της Apple.
• Πληροφορίες για την άθληση. Ʃτοιχεία που σχετίζονται µε τις πληροφορίες άθλησης και άσκησης,
στην περίπτωση που επιλέξεις να τις κοινοποιήσεις
• Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Ʃτοιχεία όπως οι πληροφορίες για τον µισθό, το εισόδηµα και
τα περιουσιακά στοιχεία στις περιπτώσεις που συλλέγονται, καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται
µε τις παροχές χρηµατοοικονοµικού περιεχοµένου που φέρουν την επωνυµία της Apple
• Δεδοµένα κρατικού δελτίου ταυτότητας. Ʃε ορισµένες περιοχές δικαιοδοσίας, ενδέχεται να
ζητήσουµε, σε περιορισµένες περιπτώσεις, αποδεικτικό ταυτότητας το οποίο έχει εκδοθεί από τις
κρατικές αρχές, όπως, µεταξύ άλλων, για τη δηµιουργία ενός λογαριασµού ασύρµατης σύνδεσης και
την ενεργοποίηση της συσκευής σου, για σκοπούς χορήγησης εµπορικής πίστωσης, για τη διαχείριση
κρατήσεων ή όπου απαιτείται από τον νόµο
• Άλλες πληροφορίες που µας παρέχεις. Ʃτοιχεία όπως το περιεχόµενο των µηνυµάτων επικοινωνίας
σου µε την Apple, συµπεριλαµβανοµένων των αλληλεπιδράσεών σου µε την υποστήριξη πελατών και
την επικοινωνία µέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης

Δεν υποχρεούσαι να παράσχεις τα προσωπικά δεδοµένα που ζητούνται. Ωστόσο, αν επιλέξεις να παραλείψεις
αυτήν την ενέργεια, σε πολλές περιπτώσεις δεν θα έχουµε τη δυνατότητα να σου παράσχουµε τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες µας ή να ανταποκριθούµε σε τυχόν αιτήµατα που µπορεί να έχεις.

Προσωπικά δεδοµένα που λαµβάνει η Apple από άλλες πηγές
Η Apple µπορεί να λαµβάνει προσωπικά δεδοµένα για εσένα από άλλα άτοµα, από επιχειρήσεις ή
τρίτους παρόχους που ενεργούν κατ' εντολή σου, από τους συνεργάτες µας που συνεργάζονται µαζί µας
για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών µας και οι οποίοι µας υποστηρίζουν στη διατήρηση
της ασφάλειας και στην πρόληψη της απάτης, καθώς και από άλλες νόµιµες πηγές.
• Άτοµα. Η Apple µπορεί να συλλέγει δεδοµένα για εσένα από άλλα άτοµα, για παράδειγµα, αν το
εν λόγω άτοµο σού έχει στείλει ένα προϊόν ή µια δωροκάρτα, σε προσκάλεσε να συµµετάσχεις
σε µια υπηρεσία ή ένα φόρουµ της Apple ή µοιράστηκε περιεχόµενο µαζί σου.
• Κατ' εντολή σου. Μπορείς να δώσεις εντολή σε άλλα άτοµα ή σε τρίτους παρόχους να κοινοποιήσουν
δεδοµένα στην Apple. Για παράδειγµα, µπορείς να δώσεις εντολή στον φορέα κινητής τηλεφωνίας σου
να κοινοποιήσει δεδοµένα στην Apple για τον λογαριασµό που διαθέτεις στον εν λόγω φορέα µε
σκοπό την ενεργοποίηση του λογαριασµού σου ή να ζητήσεις από τους υπεύθυνους στο πρόγραµµα
αφοσίωσης πελατών να κοινοποιήσουν πληροφορίες για τη συµµετοχή σου, έτσι ώστε να κερδίζεις
επιβραβεύσεις για τις αγορές σου από την Apple.
• Ʃυνεργάτες Apple. Μπορούµε επίσης να επαληθεύσουµε τις πληροφορίες που παρέχεις, όπως, για
παράδειγµα, κατά τη δηµιουργία ενός Apple ID, σε συνεργασία µε τρίτο πάροχο για σκοπούς ασφάλειας
και πρόληψης της απάτης.
Για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, µπορούµε να χρησιµοποιούµε σύνολα δεδοµένων, όπως σύνολα που
περιέχουν εικόνες, οµιλίες ή άλλα δεδοµένα που θα µπορούσαν να συσχετιστούν µε ένα ταυτοποιήσιµο
άτοµο. Όταν αποκτούµε τα εν λόγω σύνολα δεδοµένων, ενεργούµε σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία διατηρείται
το σύνολο δεδοµένων. Κατά τη χρήση των εν λόγω συνόλων δεδοµένων για σκοπούς έρευνας και
ανάπτυξης, δεν επιχειρούµε να ταυτοποιήσουµε εκ νέου άτοµα που ενδέχεται να εµφανίζονται σε αυτά.

Χρήση προσωπικών δεδοµένων από την Apple
Ʃτην Apple χρησιµοποιούµε προσωπικά δεδοµένα για την υποστήριξη των υπηρεσιών µας, για τη
διεκπεραίωση των συναλλαγών σου, για την επικοινωνία µαζί σου, για λόγους ασφαλείας και πρόληψης
της απάτης και για τη συµµόρφωσή µας µε τον νόµο. Μπορούµε επίσης να χρησιµοποιούµε προσωπικά
δεδοµένα για άλλους σκοπούς κατόπιν συγκατάθεσής σου.
Ανάλογα µε την περίπτωση, η Apple ενδέχεται να χρησιµοποιεί ως βάση τη συγκατάθεσή σου ή το
γεγονός ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση µιας σύµβασης που έχει συναφθεί
µαζί σου, την προστασία των ζωτικών συµφερόντων σου ή των συµφερόντων άλλων ατόµων ή για τη
συµµόρφωση µε τον νόµο. Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούµε τα προσωπικά σου δεδοµένα στις
περιπτώσεις στις οποίες πιστεύουµε ότι εµείς ή άλλα άτοµα έχουµε έννοµο συµφέρον για αυτό,
λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα, τα δικαιώµατα και τις προσδοκίες σου. Περισσότερες πληροφορίες
είναι διαθέσιµες στις πληροφορίες για κάθε συγκεκριµένο προϊόν που είναι ενσωµατωµένες στα

προϊόντα και τις δυνατότητές µας, όπως περιγράφεται παραπάνω. Εάν έχεις ερωτήσεις σχετικά µε
τη νοµική βάση, µπορείς να επικοινωνήσεις µε τον Υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων στη διεύθυνση
apple.com/gr/privacy/contact.
• Υποστήριξη των υπηρεσιών µας. H Apple συλλέγει προσωπικά δεδοµένα τα οποία είναι απαραίτητα
για την υποστήριξη των υπηρεσιών µας και στα οποία ενδέχεται να περιλαµβάνονται προσωπικά
δεδοµένα που συλλέγονται για τη βελτίωση των παροχών µας, για εσωτερικούς σκοπούς, όπως για τον
έλεγχο ή την ανάλυση δεδοµένων, ή για την αντιµετώπιση προβληµάτων. Για παράδειγµα, αν θέλεις
να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα τραγούδι µέσω της συνδροµής σου στο Apple Music, συλλέγουµε
δεδοµένα σχετικά µε τα τραγούδια που αναπαράγεις, προκειµένου να σου παρέχουµε το περιεχόµενο
που ζητάς, καθώς και για λόγους που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης.
• Επεξεργασία των συναλλαγών σου. Για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών, η Apple πρέπει
να συλλέγει δεδοµένα, όπως το όνοµα και τις πληροφορίες αγοράς και πληρωµής.
• Επικοινωνία µαζί σου. Για να απαντούµε στα µηνύµατα επικοινωνίας, να επικοινωνούµε µαζί σου
για τις συναλλαγές ή τον λογαριασµό σου, να προωθούµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας,
να παρέχουµε άλλες συναφείς πληροφορίες ή να ζητούµε πληροφορίες ή σχόλια. Περιστασιακά,
ενδέχεται να χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σου δεδοµένα για να αποστέλλουµε σηµαντικές
ειδοποιήσεις, όπως ανακοινώσεις σχετικά µε αγορές και τροποποιήσεις στους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις πολιτικές µας. Επειδή οι εν λόγω πληροφορίες είναι σηµαντικές για την
αλληλεπίδρασή σου µε την Apple, δεν έχεις το δικαίωµα εξαίρεσης από τη λίστα παραληπτών
όσον αφορά τη λήψη αυτών των σηµαντικών ειδοποιήσεων.
• Ασφάλεια και πρόληψη απάτης. Για την προστασία των ατόµων, των υπαλλήλων και της Apple
και για την πρόληψη της απώλειας και της απάτης, καθώς και για την προστασία των ατόµων, των
υπαλλήλων και της Apple προς όφελος όλων των χρηστών µας και για τον προκαταρκτικό έλεγχο
ή τη σάρωση του περιεχοµένου που αποστέλλεται για τον εντοπισµό τυχόν παράνοµου περιεχοµένου,
συµπεριλαµβανοµένου του υλικού σεξουαλικής εκµετάλλευσης παιδιών.
• Προσωπικά δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για εξατοµίκευση. Εάν επιλέξεις να εξατοµικεύσεις
τις υπηρεσίες ή τα µηνύµατα επικοινωνίας που θα λαµβάνεις, όπου διατίθενται σχετικές επιλογές,
η Apple θα χρησιµοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγει ώστε να µπορεί να σου προσφέρει αυτές
τις εξατοµικευµένες υπηρεσίες ή τα µηνύµατα επικοινωνίας. Μπορείς να µάθεις περισσότερα για
το πώς οι σχετικές υπηρεσίες χρησιµοποιούν τις πληροφορίες για να εξατοµικεύουν την εµπειρία
σου διαβάζοντας τις πληροφορίες για το απόρρητο που παρουσιάζονται την πρώτη φορά που
χρησιµοποιείς µια υπηρεσία η οποία ζητάει να χρησιµοποιήσει τα προσωπικά δεδοµένα σου.
Διευκολύνουµε την εύρεση αυτών των πληροφοριών παρουσιάζοντάς τις µε το εικονίδιο για τα
Δεδοµένα και το απόρρητο, το οποίο είναι διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή στη συσκευή Apple που
διαθέτεις, καθώς και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση apple.com/legal/privacy/data/el/.
• Ʃυµµόρφωση µε τη νοµοθεσία. Για τη συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως, για
παράδειγµα, για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων αναφοράς ή για
τη συµµόρφωση µε ένα νόµιµο αίτηµα των κρατικών αρχών.
Η Apple δεν χρησιµοποιεί αλγόριθµους ή εργαλεία κατάρτισης προφίλ για τη λήψη τυχόν αποφάσεων
που θα σε επηρέαζαν σηµαντικά χωρίς να παρέχει τη δυνατότητα για έλεγχο από άνθρωπο. Επίσης,
η Apple δεν χρησιµοποιεί ούτε κοινοποιεί ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα για κανέναν σκοπό που
θα απαιτούσε από έναν χρήστη να ασκήσει το δικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας σύµφωνα
µε τη νοµοθεσία της Καλιφόρνια.

Η Apple διατηρεί τα προσωπικά δεδοµένα µόνο για το χρονικό διάστηµα που είναι απαραίτητο για
την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, συµπεριλαµβανοµένων των σκοπών
που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου ή στις ανακοινώσεις απορρήτου για
συγκεκριµένες υπηρεσίες ή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου. Διατηρούµε τα προσωπικά
δεδοµένα σου για το χρονικό διάστηµα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που
περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου και τις συνόψεις προστασίας απορρήτου για
συγκεκριµένες υπηρεσίες. Κατά την εκτίµηση των περιόδων διατήρησης, εξετάζουµε πρώτα αν είναι
απαραίτητη η διατήρηση των προσωπικών δεδοµένων που έχουν συλλεχθεί και, εφόσον είναι
απαραίτητη, καταβάλλουµε προσπάθειες για τη διατήρηση των προσωπικών δεδοµένων
για το συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα που επιτρέπεται από τον νόµο.

Κοινοποίηση προσωπικών δεδοµένων από την Apple
Η Apple δύναται να κοινοποιεί προσωπικά δεδοµένα σε θυγατρικές εταιρείες της Apple, σε παρόχους
υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασµό της, στους συνεργάτες, τους προγραµµατιστές και τους
εκδότες της ή σε άλλους κατ' εντολή σου. Η Apple δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδοµένα σε τρίτους
για τους δικούς τους προωθητικούς σκοπούς.
• Πάροχοι υπηρεσιών. Η Apple µπορεί να προσλάβει τρίτους οι οποίοι θα ενεργούν ως πάροχοι
υπηρεσιών της και θα εκτελούν συγκεκριµένες εργασίες για λογαριασµό της, όπως επεξεργασία ή
αποθήκευση δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων προσωπικών δεδοµένων, σε σχέση µε την από µέρους
σου χρήση των υπηρεσιών της και την παροχή προϊόντων στους πελάτες. Οι πάροχοι υπηρεσιών της
Apple υποχρεούνται να διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδοµένα σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική
απορρήτου και τις οδηγίες µας.
• Ʃυνεργάτες. Κατά καιρούς, η Apple ενδέχεται να συνάπτει συνεργασία µε τρίτους για την παροχή
υπηρεσιών ή άλλων παροχών. Για παράδειγµα, οι παροχές χρηµατοοικονοµικού περιεχοµένου της
Apple, όπως το Apple Card και το Apple Cash, παρέχονται από την Apple και τους συνεργάτες της. Η
Apple απαιτεί από τους συνεργάτες της να προστατεύουν τα προσωπικά δεδοµένα σου.
• Προγραµµατιστές και εκδότες από τους οποίους λαµβάνεις συνδροµή. Εάν αγοράσεις µια συνδροµή
τρίτου παρόχου από το App Store ή µέσα από την εφαρµογή Apple News, θα δηµιουργήσουµε ένα
αναγνωριστικό συνδροµητή το οποίο είναι µοναδικό για εσένα και τον προγραµµατιστή ή τον εκδότη. Το
αναγνωριστικό συνδροµητή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παροχή αναφορών στον προγραµµατιστή
ή τον εκδότη, οι οποίες περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε τη συνδροµή που αγόρασες και τη χώρα
διαµονής σου. Εάν ακυρώσεις όλες τις συνδροµές σου από έναν συγκεκριµένο προγραµµατιστή
ή εκδότη, µετά από 180 ηµέρες θα γίνει επαναφορά του αναγνωριστικού συνδροµητή εάν δεν
επανεγγραφείς. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στους προγραµµατιστές ή στους εκδότες
ώστε να µπορούν να κατανοήσουν την απόδοση των συνδροµών τους.
• Άλλοι. Η Apple µπορεί να κοινοποιεί προσωπικά δεδοµένα σε άλλους κατ' εντολή σου ή µε τη
συγκατάθεσή σου, όπως όταν κοινοποιούµε πληροφορίες στον φορέα σου για την ενεργοποίηση του
λογαριασµού σου. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουµε πληροφορίες σου αν κρίνουµε ότι για λόγους
εθνικής ασφάλειας, συµµόρφωσης µε τον νόµο ή για άλλους λόγους δηµοσίου συµφέροντος, η εν λόγω
κοινοποίηση είναι αναγκαία ή ενδεικνυόµενη. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουµε πληροφορίες σου
αν υφίσταται νοµική βάση για αυτό, αν κρίνουµε ότι η κοινοποίηση είναι εύλογα αναγκαία για την
επιβολή των όρων και προϋποθέσεών µας ή για την προστασία των εργασιών ή των χρηστών µας
ή σε περίπτωση αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης ή πώλησης.

Η Apple δεν πωλεί τα προσωπικά δεδοµένα σου, συµπεριλαµβανοµένης της έννοιας της «πώλησης»
όπως ορίζεται στη Νεβάδα και την Καλιφόρνια. Επίσης, η Apple δεν «κοινοποιεί» τα προσωπικά
δεδοµένα σου, όπως αυτός ο όρος ορίζεται στην Καλιφόρνια.

Προστασία των προσωπικών δεδοµένων στην Apple
Ʃτην Apple, πιστεύουµε ότι η υψηλή προστασία του απορρήτου βασίζεται στην υψηλή ασφάλεια.
Χρησιµοποιούµε διαχειριστικά, τεχνικά και υλικά µέτρα ασφαλείας για την προστασία των
προσωπικών δεδοµένων σου, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των προσωπικών δεδοµένων, την
επεξεργασία και τις απειλές που ελλοχεύουν. Εργαζόµαστε συνεχώς για τη βελτίωση των εν λόγω
µέτρων ασφαλείας, προκειµένου να διατηρούµε τα προσωπικά σου δεδοµένα ασφαλή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκέψου τον οδηγό Ασφάλεια πλατφόρµας Apple.

Παιδιά και προσωπικά δεδοµένα
Ʃτην Apple κατανοούµε τη σηµασία της διασφάλισης των προσωπικών δεδοµένων των παιδιών και µε
τον όρο αυτό εννοούµε τα άτοµα κάτω των 13 ετών ή αντίστοιχης ελάχιστης ηλικίας σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία στην περιοχή δικαιοδοσίας σου. Για αυτόν τον λόγο, η Apple έχει θέσει σε εφαρµογή
πρόσθετες διαδικασίες και µέτρα προστασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών
δεδοµένων των παιδιών.
Για να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισµένες υπηρεσίες της Apple, ένα παιδί πρέπει να έχει ένα Apple ID
για παιδιά. Το Apple ID για παιδιά µπορεί να δηµιουργηθεί από τον γονέα ή, στην περίπτωση ενός
διαχειριζόµενου Apple ID, µέσω του εκπαιδευτικού ιδρύµατος του παιδιού.
• Γονείς. Για τη δηµιουργία ενός λογαριασµού παιδιού, οι γονείς πρέπει να διαβάσουν την Κοινοποίηση
πληροφοριών οικογενειακού απορρήτου για παιδιά, η οποία περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο η
Apple χειρίζεται τα προσωπικά δεδοµένα των παιδιών. Αν συµφωνεί, ο γονέας πρέπει να παράσχει
στην Apple γονική συναίνεση µε δυνατότητα επαλήθευσης.
• Εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Apple School
Manager µπορούν επίσης να δηµιουργούν Apple ID για σπουδαστές, τα οποία ονοµάζονται
«Διαχειριζόµενα Apple ID». Αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα πρέπει να συµφωνήσουµε µε την
Κοινοποίηση διαχειριζόµενων Apple ID για σπουδαστές, η οποία περιλαµβάνεται ως Έκθεµα
Α στη Ʃύµβαση του Apple School Manager.
Αν διαπιστώσουµε ότι έχουµε συλλέξει προσωπικά δεδοµένα παιδιού χωρίς την κατάλληλη
εξουσιοδότηση, θα προβούµε σε διαγραφή τους το συντοµότερο δυνατό.
Για να ασκήσεις τα δικαιώµατα για την προστασία του απορρήτου του παιδιού σου, επισκέψου τη
σελίδα «Δεδοµένα και απόρρητο» της Apple στη διεύθυνση privacy.apple.com και συνδέσου στον
λογαριασµό του παιδιού.

Cookie και άλλες τεχνολογίες
Οι ιστότοποι, οι διαδικτυακές υπηρεσίες, οι διαδραστικές εφαρµογές και οι διαφηµίσεις της Apple
δύνανται να χρησιµοποιούν «cookie» και άλλες τεχνολογίες, όπως φάρους ιστού. Οι ανωτέρω
τεχνολογίες µάς βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση της συµπεριφοράς του χρήστη,
συµπεριλαµβανοµένων των σκοπών ασφάλειας και πρόληψης της απάτης, µας υποδεικνύουν
ποια τµήµατα των ιστότοπών µας έχουν δεχθεί επισκέπτες, ενώ επίσης διευκολύνουν και
µετρούν την αποτελεσµατικότητα των διαφηµίσεων και των διαδικτυακών αναζητήσεων.
• Cookie επικοινωνίας. Αυτά τα cookie χρησιµοποιούνται για τη διευκόλυνση της κίνησης του δικτύου προς
και από τα συστήµατα της Apple, καθώς και για να µας βοηθήσουν να εντοπίσουµε τυχόν σφάλµατα.
• Απολύτως απαραίτητα cookie. Αυτά τα cookie ορίζονται ως υποχρεωτικά για την παροχή µιας
συγκεκριµένης δυνατότητας ή υπηρεσίας στην οποία έχεις αποκτήσει πρόσβαση ή την οποία έχεις
ζητήσει. Για παράδειγµα, µας επιτρέπουν να προβάλλουµε τους ιστότοπούς µας στην κατάλληλη
µορφή και γλώσσα, να ελέγχουµε την ταυτότητά σου και να επαληθεύουµε τις συναλλαγές σου, καθώς
και να διατηρούµε τα περιεχόµενα της τσάντας αγορών σου όταν κάνεις αγορές στο διαδίκτυο στον
ιστότοπο apple.com
• Άλλα cookie. Χρησιµοποιούµε αυτά τα cookie, προκειµένου να κατανοούµε τον τρόπο µε τον οποίο
οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν µε τους ιστότοπους και τις διαδικτυακές υπηρεσίες µας, καθώς και για
να αξιολογούµε την αποτελεσµατικότητα των διαφηµίσεων και των διαδικτυακών αναζητήσεων.
Η Apple χρησιµοποιεί επίσης αυτά τα cookie για να διατηρεί τις επιλογές που κάνεις κατά την
περιήγηση, ώστε να σου παρέχει µια εξατοµικευµένη εµπειρία.
Αν επιθυµείς να µην χρησιµοποιούνται cookie από την Apple, σου παρέχουµε τα µέσα για να
απενεργοποιήσεις τη χρήση τους. Αν θέλεις να απενεργοποιήσεις τα cookie και χρησιµοποιείς το
πρόγραµµα περιήγησης Safari, επίλεξε «Αποκλεισµός όλων των cookie» από τις ρυθµίσεις απορρήτου
του Safari. Αν χρησιµοποιείς ένα άλλο πρόγραµµα περιήγησης, απευθύνσου στον αντίστοιχο πάροχο
για να ενηµερωθείς πώς θα απενεργοποιήσεις τα cookie. Αν απενεργοποιηθούν όλα τα cookie,
συγκεκριµένες δυνατότητες του ιστότοπου της Apple ενδέχεται να µην είναι πλέον διαθέσιµες.
Εκτός από τα cookie, στην Apple χρησιµοποιούµε και άλλες τεχνολογίες οι οποίες µας βοηθούν
να επιτυγχάνουµε παρόµοιους στόχους.
Ʃε ορισµένα email που σου αποστέλλει η Apple, παρέχουµε έναν Ενιαίο εντοπιστή πόρων click-through
(«click-through URL») ο οποίος σου παρέχει σύνδεση σε περιεχόµενο στον ιστότοπο της Apple. Όταν
κάνεις κλικ σε έναν από αυτούς τους Ενιαίους εντοπιστές πόρων (URL), θα διέρχεσαι µέσω ξεχωριστού
διακοµιστή πριν να καταλήξεις στη σελίδα προορισµού του ιστότοπού µας. Ανιχνεύουµε τα ως άνω
δεδοµένα click-through προκειµένου να µας βοηθούν να προσδιορίζουµε το ενδιαφέρον για συγκεκριµένα
θέµατα και να µετράµε την αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας µας µαζί σου. Αν επιθυµείς να µην
γίνεται η εν λόγω ανίχνευση, δεν θα πρέπει να κάνεις κλικ σε συνδέσµους γραφικών ή κειµένου στα email.
Γενικά, στην Apple αντιµετωπίζουµε τα δεδοµένα που συλλέγουµε µε τη χρήση αυτών των cookie
και παρόµοιων τεχνολογιών ως µη προσωπικά δεδοµένα. Ωστόσο, στον βαθµό που διευθύνσεις
Πρωτοκόλλου Internet (IP) ή παρόµοια προσδιοριστικά στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδοµένα
σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία, αντιµετωπίζουµε επίσης αυτά τα προσδιοριστικά στοιχεία ως
προσωπικά δεδοµένα στις εν λόγω περιοχές. Επίσης, η Apple ορισµένες φορές συνδυάζει µη προσωπικά
δεδοµένα που συλλέγονται από αυτές τις τεχνολογίες µε άλλα προσωπικά δεδοµένα που διατηρεί.
Όταν συνδυάζουµε δεδοµένα µε αυτόν τον τρόπο, αντιµετωπίζουµε τα συνδυαστικά δεδοµένα
ως προσωπικά δεδοµένα για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

Οι διαφηµίσεις που προβάλλονται από τη διαφηµιστική πλατφόρµα της Apple ενδέχεται να εµφανίζονται
στο Apple News, στην εφαρµογή Μετοχές και στο App Store. Εάν δεν επιθυµείς να λαµβάνεις διαφηµίσεις
που στοχεύουν στα ενδιαφέροντά σου από τη διαφηµιστική πλατφόρµα της Apple σε αυτές τις εφαρµογές,
µπορείς να επιλέξεις να απενεργοποιήσεις τη ρύθµιση «Εξατοµικευµένες διαφηµίσεις», η οποία
θα εξαιρέσει το Apple ID σου από τη λήψη τέτοιων διαφηµίσεων ανεξάρτητα από τη συσκευή που
χρησιµοποιείς. Ʃτη συσκευή iOS ή iPadOS, µπορείς να απενεργοποιήσεις τις Εξατοµικευµένες
διαφηµίσεις µεταβαίνοντας στις Ρυθµίσεις > Απόρρητο και ασφάλεια > Διαφηµίσεις Apple και πατώντας
για την απενεργοποίηση της ρύθµισης «Εξατοµικευµένες διαφηµίσεις». Ʃτο Mac σου, µπορείς να
απενεργοποιήσεις τη ρύθµιση «Εξατοµικευµένες διαφηµίσεις» µεταβαίνοντας στις Ρυθµίσεις συστήµατος
> Απόρρητο και ασφάλεια > Απόρρητο > Διαφηµίσεις και κατόπιν καταργώντας την επιλογή της ρύθµισης
«Εξατοµικευµένες διαφηµίσεις». Ενδέχεται να συνεχίσεις να βλέπεις διαφηµίσεις στο App Store, στο Apple
News ή στην εφαρµογή Μετοχές ανάλογα µε το ερώτηµα αναζήτησης ή το κανάλι που διαβάζεις. Εάν
απενεργοποιήσεις τη ρύθµιση «Επιτρέπεται σε εφαρµογές να ζητούν άδεια για ανίχνευση», οι εφαρµογές
τρίτων παρόχων δεν θα µπορούν να ζητήσουν τη χρήση του Αναγνωριστικού διαφήµισης, ενός µη
προσωπικού αναγνωριστικού που παρέχεται από το λειτουργικό σύστηµα στη συσκευή σου,
για την ανίχνευση της δραστηριότητάς σου σε εφαρµογές και ιστότοπους άλλων εταιρειών.

Διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων µεταξύ χωρών
Τα προϊόντα και οι παροχές της Apple σε συνδέουν µε τον κόσµο. Για να είναι εφικτό αυτό, τα
προσωπικά δεδοµένα σου ενδέχεται να διαβιβαστούν σε ή να προσπελαστούν από οντότητες
σε όλο τον κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων των θυγατρικών εταιρειών της Apple, για την εκτέλεση
δραστηριοτήτων επεξεργασίας, όπως αυτών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου
σε σχέση µε την από µέρους σου χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών µας. Η Apple συµµορφώνεται
µε τους νόµους για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων µεταξύ των χωρών, προκειµένου
να διασφαλίζεται ότι τα δεδοµένα σου προστατεύονται, όπου και αν βρίσκονται.
Η οντότητα της Apple που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σου
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας σου. Για παράδειγµα, για τις πληροφορίες για
τα καταστήµατα λιανικής πώλησης υπεύθυνες είναι οι επιµέρους οντότητες λιανικής σε κάθε χώρα, ενώ
για τα προσωπικά δεδοµένα που σχετίζονται µε τις Υπηρεσίες πολυµέσων Apple ενδέχεται να είναι υπεύθυνες
διάφορες οντότητες της Apple, όπως αντικατοπτρίζεται στους όρους της εκάστοτε υπηρεσίας. Αν δεν κατοικείς
στις ΗΠΑ, τα προσωπικά δεδοµένα σου ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Apple Inc. και
άλλες θυγατρικές εταιρείες της Apple για λογαριασµό της οντότητας της Apple που είναι υπεύθυνη για την
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σου στην περιοχή δικαιοδοσίας σου. Για παράδειγµα, οι εικόνες και
τα συναφή δεδοµένα που συλλέγονται από την Apple σε όλο τον κόσµο για σκοπούς βελτίωσης των Χαρτών της
Apple και υποστήριξης της δυνατότητας «Εµφάνιση τριγύρω» διαβιβάζονται στην Apple Inc. στην Καλιφόρνια.
Για τα προσωπικά δεδοµένα που σχετίζονται µε άτοµα στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, στο Ηνωµένο
Βασίλειο και στην Ελβετία υπεύθυνη είναι η Apple Distribution International Limited στην Ιρλανδία. Η
διεθνής διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, στο
Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ελβετία από την Apple διέπεται από τις Τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες.
Η διεθνής διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων που συλλέγονται στις χώρες που συµµετέχουν στην
Οικονοµική Ʃυνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC) από την Apple συµµορφώνεται µε το Ʃύστηµα
διασυνοριακών κανόνων απορρήτου (CBPR) και το Ʃύστηµα αναγνώρισης απορρήτου για εκτελούντες
την επεξεργασία (PRP) της APEC για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδοµένων. Αν έχεις ερωτήσεις
ή ανεπίλυτους προβληµατισµούς σχετικά µε τις πιστοποιήσεις του συστήµατος CBPR ή PRP της APEC,
επικοινώνησε µε τον τρίτο πάροχό µας για υπηρεσίες επίλυσης διαφορών.

Τα προσωπικά δεδοµένα που σχετίζονται µε άτοµα στη Λαϊκή Δηµοκρατία της Κίνας ενδέχεται
να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Apple σε χώρες εκτός της Κίνας. Όπου συµβαίνει αυτό,
θα πραγµατοποιείται σε συµµόρφωση µε την τοπική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένου του Νόµου για
την προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου,
η Apple ενδέχεται επίσης να διαβιβάσει τα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα σε τρίτους, οι οποίοι
µε τη σειρά τους ενδέχεται να αποθηκεύσουν ή να διαβιβάσουν τα δεδοµένα εκτός της Κίνας.

Η εταιρική µας δέσµευση στην προστασία του απορρήτου σου
Για να διασφαλίζουµε ότι τα προσωπικά δεδοµένα σου προστατεύονται, ενηµερώνουµε τους υπαλλήλους
της Apple σχετικά µε τις κατευθυντήριες οδηγίες προστασίας του απορρήτου και της ασφάλειας και
εφαρµόζουµε αυστηρά µέτρα διασφάλισης για την προστασία του απορρήτου σε ενδοεταιρικό επίπεδο.

Ερωτήσεις για θέµατα απορρήτου
Εάν έχεις ερωτήσεις σχετικά µε την Πολιτική απορρήτου ή τις πρακτικές απορρήτου της Apple,
συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων όπου ένας τρίτος πάροχος υπηρεσιών ενεργεί για
λογαριασµό µας, ή αν θα ήθελες να επικοινωνήσεις µε τον Υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, µπορείς
να επικοινωνήσεις µαζί µας στη διεύθυνση apple.com/gr/privacy/contact/ ή να µας καλέσεις στον αριθµό
Υποστήριξης της Apple για τη χώρα ή την περιοχή σου. Μπορείς επίσης να µας κάνεις ερωτήσεις σχετικά
µε την υποβολή µιας καταγγελίας για το απόρρητο και θα προσπαθήσουµε να σε βοηθήσουµε.
Η Apple λαµβάνει πολύ σοβαρά υπόψη της τις ερωτήσεις σου για θέµατα απορρήτου. Μια ειδική οµάδα
εξετάζει το ερώτηµά σου προκειµένου να καθορίσει την καλύτερη δυνατή απάντηση στην ερώτηση ή στον
προβληµατισµό σου, συµπεριλαµβανοµένων των ερωτηµάτων που λαµβάνονται ως απόκριση σε ένα
αίτηµα πρόσβασης ή λήψης. Ʃτις περισσότερες περιπτώσεις, όλα τα σηµαντικά µηνύµατα λαµβάνουν
απάντηση εντός επτά ηµερών. Ʃε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να σου ζητήσουµε πρόσθετες
πληροφορίες ή να σε ενηµερώσουµε ότι χρειαζόµαστε περισσότερο χρόνο για να απαντήσουµε.
Ʃτις περιπτώσεις στις οποίες η καταγγελία σου υποδεικνύει µια ενδεχόµενη βελτίωση στον από µέρους
µας χειρισµό των ζητηµάτων απορρήτου, θα προβούµε στην εν λόγω τροποποίηση την επόµενη φορά
που θα είναι ευλόγως δυνατόν. Ʃε περίπτωση που ένα ζήτηµα απορρήτου έχει επηρεάσει αρνητικά εσένα
ή ένα άλλο άτοµο, θα λάβουµε µέτρα για την αντιµετώπισή του µαζί σου ή µε το άλλο άτοµο.
Μπορείς ανά πάσα στιγµή, αν δεν σε ικανοποιήσει η απάντηση της Apple, για παράδειγµα, να
παραπέµψεις την καταγγελία σου στην αρµόδια ρυθµιστική αρχή. Θα καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια,
κατόπιν αιτήµατός σου, να σου παρέχουµε πληροφορίες σχετικά µε τις ισχύουσες µεθόδους υποβολής
καταγγελιών που ενδέχεται να εφαρµόζονται στην περίπτωσή σου.
Αν υπάρξει ουσιαστική τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, θα δηµοσιεύσουµε µια
ανακοίνωση στον παρόντα ιστότοπο τουλάχιστον µία εβδοµάδα πριν από την εν λόγω τροποποίηση
και θα επικοινωνήσουµε απευθείας µαζί σου για την αλλαγή αν έχουµε καταχωρίσει τα δεδοµένα σου.

Προβολή της πιστοποίησης CBPR της APEC >
Προβολή της πιστοποίησης PRP της APEC >

