ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πολιτική Απορρήτου (07/2016)
Η CELLebrate είναι μια ιδιωτική εταιρεία με βάση το Ισραήλ, με κέντρο επιχειρηματικής
δραστηριότητας στη διεύθυνση Box Office 211, Kiryat Chayim, Haifa. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου
περιγράφει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινής χρήσης προσωπικών δεδομένων ("ΠΔ") που
λαμβάνουμε σχετικά με πρόσωπα που βρίσκονται στην Ευρώπη, με ή χωρίς σύνδεση. Η παρούσα
Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές απορρήτου της CELLebrate.
Η CELLebrate διεξάγει τις δραστηριότητές της μέσω της τοποθεσίας στο web www.playandwin.mobi.
Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών. Εάν ένα άτομο
μικρότερο των 18 ετών υποβάλλει προσωπικά δεδομένα και μάθουμε πως αυτά τα προσωπικά
δεδομένα αποτελούν δεδομένα ενός ατόμου μικρότερου των 18 ετών, θα διαγράψουμε τα δεδομένα το
συντομότερο δυνατό.
Η CELLebrate μπορεί κατά καιρούς να αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν
πραγματοποιήσουμε αναθεωρήσεις που θα αλλάξουν τον τρόπο συλλογής ή χρήσης των ΠΔ σας, αυτές
οι αλλαγές θα δημοσιευθούν στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και η ημερομηνία έναρξης ισχύος θα
σημειωθεί στην αρχή της Πολιτικής. Επομένως, θα πρέπει να την εξετάζετε τακτικά ώστε να είστε
ενήμεροι σχετικά με τις πλέον πρόσφατες πολιτικές και πρακτικές μας. Εάν η CELLebrate αλλάξει
ουσιωδώς τις πρακτικές της αναφορικά με τη συλλογή ή χρήση των ΠΔ σας, τα ΠΔ σας θα συνεχίσουν
να διέπονται από την Πολιτική κάτω από την οποία έγινε η συλλογή τους, εκτός αν σας έχει
παρασχεθεί σχετική ειδοποίηση και δεν παρουσιάσατε καμία ένσταση έναντι της αλλαγής. Η παρούσα
Πολιτική Απορρήτου ενσωματώνεται και υπόκειται στους Όρους & Προϋποθέσεις στο web-site της
CELLebrate.

ΣΥΛΛΟΓΗ: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ CELLebrate
Γενικά
Στην CELLebrate συλλέγουμε ΠΔ προκειμένου να δημιουργήσουμε ή βελτιώσουμε τη σχέση μας μαζί
σας. Το είδος ΠΔ που μπορεί να συλλεχθούν συμπεριλαμβάνει το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, την
ηλεκτρονική σας διεύθυνση, πληροφορίες χρέωσης ή αριθμό κινητού τηλεφώνου και παρόμοια
δεδομένα όπως αυτά μπορεί να ζητηθούν ανά διαστήματα.
Συλλέγουμε ΠΔ από εσάς όταν υποβάλλετε εθελοντικά πληροφορίες σε εμάς, όταν (1)
πραγματοποιείτε εγγραφή στις τοποθεσίες μας στο web για λήψη ψυχαγωγικού περιεχομένου κινητών
τηλεφώνων, όπως διαδραστικά αιχνίδια γνώσεων, ringtones, παιχνίδια, wallpapers, ειδήσεις και άλλα
δεδομένα πληροφορίας ("Λήψεις") και (2) πραγματοποιείτε σύνδεση από τις Λήψεις της CELLebrate
χωρίς εγγραφή στην τοποθεσία μας, όπως για Μεμονωμένες Λήψεις ή Συνδρομές μέσω SMS
χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή (3) συμμετέχετε σε δραστηριότητες όπως κληρώσεις
λαχνών, διαγωνισμούς, παιχνίδια, έρευνες, φόρουμ, σε συνδυασμό με περιεχόμενο ή προτάσεις που
υποβάλλετε σε εμάς ή συνομιλίες ή πίνακες ανακοινώσεων. Μπορεί επίσης να λάβουμε ΠΔ από
αξιόπιστα τρίτα μέρη και πηγές, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων βάσεων δεδομένων.
Cookies
Τα cookies είναι μικρά στοιχεία πληροφορίας που οι τοποθεσίες της CELLebrate στο web τοποθετούν
στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies θυμούνται πληροφορίες σχετικά με τις

δραστηριότητές σας στις τοποθεσίες της CELLebrate στο web και επιτρέπουν στην CELLebrate να
καταστήσει τις επισκέψεις σας στις τοποθεσίες της στο web περισσότερο ευχάριστες. Για παράδειγμα,
τα cookies μπορούν να αποθηκεύσουν τον κωδικό σας πρόσβασης για εύκολη σύνδεση σε μια
τοποθεσία την οποία έχετε προηγουμένως επισκεφθεί ή μπορούν να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις
σας για μια προσαρμοσμένη αρχική σελίδα. Η CELLebrate χρησιμοποιεί cookies για να αναγνωρίσει το
πρόγραμμα περιήγησής σας στο web, να προσδιορίσει εάν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό
ενεργοποίησης που απαιτείται για πρόσβαση σε συγκεκριμένο υλικό στις τοποθεσίες μας στο web, να
προσδιορίσει το συνολικό αριθμό επισκεπτών στις τοποθεσίες μας στο web και να σας αναγνωρίσει
όταν επιστρέψετε στην τοποθεσία της CELLebrate. Πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας
στην τοποθεσία της CELLebrate στο web και άλλα μη προσωπικά δεδομένα σας, μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθούν, για τον περιορισμό των ηλεκτρονικών διαφημίσεων που συναντάτε, σε εκείνες που
πιστεύουμε πως είναι σύμφωνες με τα ενδιαφέροντά σας.
Οι διαφημίσεις τρίτων που εμφανίζονται στις τοποθεσίες της CELLebrate μπορεί επίσης να περιέχουν
cookies που ορίζονται από διαφημιστικές εταιρείες ή διαφημιστές στο Internet. Η CELLebrate δεν
ελέγχει αυτά τα cookies και οι επισκέπτες στις τοποθεσίες μας στο web θα πρέπει να ελέγξουν την
πολιτική απορρήτου του διαφημιστή προκειμένου να δουν εάν και με ποιον τρόπο κάνει χρήση των
cookies. Δείτε την ενότητα "Ανακοίνωση" παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
διαφημίσεις τρίτων.
Στην CELLebrate μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies και παρόμοια εργαλεία για να συσχετίσουμε τη
χρήση σας των τοποθεσιών μας στο web με ΠΔ που λαμβάνονται από εσάς ή ένα αξιόπιστο τρίτο
μέρος. Για παράδειγμα, εάν μας έχετε ζητήσει να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με μελλοντικά
προϊόντα ή προωθητικές ενέργειές μας, cookies ή/και ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο σχετικά με
τις δραστηριότητές σας στις τοποθεσίες της CELLebrate στο web μπορεί να μας επιτρέψουν να
περιορίσουμε τα υλικά που σας παρέχουμε σε στοιχεία που θεωρούμε ότι θα βρείτε ενδιαφέροντα, με
βάση τις προηγούμενες ηλεκτρονικές σας δραστηριότητες και προτιμήσεις. Ωστόσο, εάν η CELLebrate
επιθυμεί να συνδυάσει τα προσωπικά σας δεδομένα και cookies ή πληροφορίες ιστορικού περιήγησης
στο διαδίκτυο κατ' αυτόν τον τρόπο, θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Μπορείτε να προγραμματίσετε τον υπολογιστή σας ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που
στέλνεται ένα cookie ή να αρνηθείτε τα cookies εξολοκλήρου. Ωστόσο, χωρίς cookies μπορεί να μην
έχετε πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες στις τοποθεσίες της CELLebrate στο web, όπως στη σελίδα
επιλογών συνδρομής σας.
Επιπλέον, οι υπηρεσίες της CELLebrate (ή διακομιστές τρίτων μερών) μπορεί να συλλέγουν
πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες της τοποθεσίας της CELLebrate στο web αυτόματα για
συντήρηση τοποθεσίας, βελτιστοποίηση, ασφάλεια και άλλους νόμιμους αποδεκτούς λόγους. Τέτοιες
πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP επισκεπτών, τον τύπο προγράμματος
περιήγησης, την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της επίσκεψης και συγκεκριμένες σελίδες που
προβλήθηκαν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η CELLebrate ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΠΔ
Όταν παρέχετε ΠΔ εθελοντικά στην CELLebrate, θα βεβαιωθούμε πως ενημερώνεστε σχετικά με το
ποιος συλλέγει τις πληροφορίες, τον τρόπο και το λόγο συλλογής αυτών και το είδος των χρήσεων
των πληροφοριών αυτών από την CELLebrate.
Την στιγμή που παρέχετε τα ΠΔ σας, η CELLebrate θα σας ειδοποιήσει σχετικά με τις επιλογές σας
αναφορικά με τη χρήση των ΠΔ σας από εμάς, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης κοινής χρήσης
αυτών από εμάς με τρίτες εταιρείες (Δείτε την "Επιλογή" παρακάτω).

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τα είδη των άλλων εταιρειών που μπορεί να επιθυμούν αποστολή
πληροφοριών προς εσάς σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες τους και επομένως επιθυμούν να
μοιραστούν τα ΠΔ σας, με την προϋπόθεση πως έχετε δώσει στην CELLebrate την άδεια να πράξει κάτι
τέτοιο (Δείτε τη "Χρήση" παρακάτω).
Ορισμένες φορές συλλέγουμε ΠΔ από πελάτες χειροκίνητα ή εκτός σύνδεσης, όπως μέσω
ταχυδρομικής κάρτας ή φόρμας συνδρομής. Η παροχή αναλυτικής ειδοποίησης στις περιπτώσεις αυτές
είναι συχνά μη πρακτική, έτσι οι πελάτες θα λάβουν αντιθέτως μια σύντομη ειδοποίηση που τους
περιγράφει τον τρόπο λήψης του πλήρους κειμένου της παρούσας Πολιτικής και άλλων σχετικών
πληροφοριών από εμάς.
Οι τοποθεσίες της CELLebrate στο web μπορεί να συνδέονται με τοποθεσίες του Internet που
λειτουργούν από άλλες εταιρείες. Ορισμένες από αυτές τις τοποθεσίες τρίτων μπορεί να φέρουν
λογότυπο της CELLebrate, ακόμη και αν δεν λειτουργούν ή εξαρτώνται από την CELLebrate.
Οι τοποθεσίες της CELLebrate στο web μπορεί επίσης να φέρουν διαφημίσεις άλλων εταιρειών. Η
CELLebrate δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές τοποθεσιών στο web που λειτουργούν από τρίτα μέρη
που συνδέονται με τις τοποθεσίες της ή για πρακτικές απορρήτου τρίτων μερών ή τοπικών
διαφημιστικών εταιρειών στο Internet. Όταν απομακρυνθείτε από την τοποθεσία της CELLebrate μέσω
ενός τέτοιου συνδέσμου ή με κλικ σε μια διαφήμιση, θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα πολιτική
απορρήτου του τρίτου μέρους ή τοποθεσίας διαφημιστή, ώστε να προσδιορίσετε τον τρόπο που θα
χειριστούν οποιαδήποτε ΠΔ συλλέξουν από εσάς.
Οι τοποθεσίες της CELLebrate στο web μπορούν επίσης να συνδέονται με τοποθεσίες που λειτουργούν
από συγγενείς εταιρείες της CELLebrate (π.χ. συνεργάτιδες διαφημιστικές εταιρείες). Οι επισκέπτες σε
αυτές τις συγγενείς τοποθεσίες θα πρέπει να ανατρέχουν στις ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου και
πρακτικές τους, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένα θέματα από την παρούσα Πολιτική.
ΕΠΙΛΟΓΗ: Η CELLebrate ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΔ ΣΑΣ
Η CELLebrate δεν θα χρησιμοποιήσει τα ΠΔ που παρέχετε σε εμάς για σκοπούς διαφορετικούς από
εκείνον για τον οποίο υποβλήθηκαν, ούτε θα μοιραστεί τα ΠΔ σας με τρίτα μέρη που δεν σχετίζονται
με την CELLebrate (δηλαδή, δεν αποτελούν μέρος της CELLebrate, εκτός εάν λάβουμε την άδειά σας.
ΧΡΗΣΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΔ ΑΠΟ ΤΗΝ CELLebrate
Η CELLebrate θα χρησιμοποιήσει τα ΠΔ που παρέχετε με τρόπο που συμφωνεί με την παρούσα
Πολιτική. Εάν η CELLebrate λάβει ΠΔ από ένα τρίτο μέρος, όπως έναν επιχειρηματικό συνεργάτη, η
χρήση των πληροφοριών από εμάς διέπεται από την παρούσα Πολιτική.
Για παράδειγμα, η CELLebrate μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ΠΔ και Δεδομένα Εγγραφής σας για να
σας στείλει σημαντικές πληροφορίες και ειδοποιήσεις-ενημερώσεις σχετικά με το λογαριασμό και τις
υπηρεσίες σας της CELLebrate. Επιπλέον, όταν η CELLebrate συλλέγει ΠΔ από εσάς τον ίδιο σε
συνδυασμό με αίτημα Λήψης, θα επεξεργαστούμε το αίτημα συνδρομής ή υπηρεσίας σας,
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας εκπλήρωσης παραγγελίας και πληρωμής εάν υπάρχει. Στις
περιπτώσεις αυτές, η CELLebrate δεν θα μοιραστεί τα στοιχεία με τρίτα μέρη, εκτός από εκείνα που η
CELLebrate χρησιμοποιεί για την εκτέλεση εργασιών (όπως εκπλήρωση παραγγελίας και επεξεργασία
πληρωμής), απαραίτητα για την ολοκλήρωση αγορών που πραγματοποιείτε και συνδρομών που
δηλώνετε μέσω του www.playandwin.mobi.
Επίσης, μια συγγενής εταιρεία της CELLebrate μπορεί να σας προσφέρει Λήψεις συλλέγοντας ΠΔ εκ
μέρους της CELLebrate όταν πραγματοποιείτε εγγραφή στην τοποθεσία www.playandwin.mobi ή
συνδέεστε για μεμονωμένες Λήψεις μέσω του κινητού τηλεφώνου σας. Η συγγενής εταιρεία της
CELLebrate παρέχει σε αυτήν τα ΠΔ που χρειάζεται για να σας προσφέρει Λήψεις και άλλες υπηρεσίες

που έχετε αιτηθεί. Η συγγενής εταιρεία της CELLebrate παρέχει επίσης στον πάροχο κινητής
τηλεφωνίας σας τις πληροφορίες που χρειάζεται για να σας χρεώσει για τις Λήψεις και άλλες
υπηρεσίες που αγοράσατε.
Η CELLebrate μπορεί επίσης να κάνει χρήση των ΠΔ στο σύνολό τους, σε ανώνυμη φόρμα για
ερευνητικούς σκοπούς.
Η CELLebrate μπορεί να μοιραστεί τα ΠΔ σας με εταιρείες που σχετίζονται μαζί μας και αποτελούν
μέρος της CELLebrate. Με την προϋπόθεση πως μας έχετε δώσει την άδεια, η CELLebrate ενδέχεται να
μοιραστεί τα ΠΔ σας με διαφημιστές και επιχειρηματικούς συνεργάτες που δεν σχετίζονται με την
CELLebrate, αλλά θα επιθυμούσαν να σας αποστείλουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και
υπηρεσίες τους. Ωστόσο, θα έχετε πάντα τη δυνατότητα ενημέρωσής μας σχετικά με τη μη κοινή
χρήση των πληροφοριών σας με μη σχετιζόμενα τρίτα μέρη, όταν γίνεται συλλογή ΠΔ.
Οι υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και συνεργάτες της CELLebrate πρέπει να έχουν ένα νόμιμο
επιχειρηματικό λόγο για την απόκτηση πρόσβασης στα ΠΔ σας. Η CELLebrate ενδέχεται να μοιραστεί
τα ΠΔ σας με εξωτερικούς συνεργάτες ή αντιπροσώπους που μας βοηθούν να διαχειριστούμε τις
πληροφοριακές δραστηριότητές μας (δηλαδή, διαχείριση κλήρωσης λαχνών, εκπλήρωση
παραγγελιών, στατιστικές αναλύσεις) αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ΠΔ σας μόνο για να
παρέχουν στην CELLebrate συγκεκριμένη υπηρεσία και όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Η CELLebrate μπορεί επίσης να συμφωνήσει με τρίτες εταιρείες που κατέχουν την τεχνολογία που
επιτρέπει στην CELLebrate να προσαρμόσει τα διαφημιστικά και μάρκετινγκ μηνύματα που λαμβάνετε
στις τοποθεσίες της CELLebrate στο web. Τα μη προσωπικά δεδομένα σας και το ιστορικό περιήγησης
στο διαδίκτυο σχετικά με τις δραστηριότητές σας στις τοποθεσίες της CELLebrate στο web μπορεί να
μοιράζονται με αυτές τις εταιρείες, έτσι ώστε αυτή η προσαρμογή να μπορεί να επιτευχθεί. Αυτές οι
εταιρείες δεν θα μοιραστούν τις πληροφορίες σας με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε θα τις
χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ενδέχεται όμως να γίνει χρήση, ανώνυμα, του
ιστορικού περιήγησης και άλλων δημογραφικών πληροφοριών αποκλειστικά για διαφημιστικούςστατιστικούς σκοπούς από την CELLebrate ή τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της .
Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όταν η CELLebrate θα αποκαλύψει ΠΔ χωρίς να σας προσφέρει
επιλογή ώστε να προστατεύσει τα νόμιμα δικαιώματα της CELLebrate, άλλων εταιρειών εντός της
CELLebrate ή των υπαλλήλων, αντιπροσώπων και αναδόχων της, για προστασία της ασφάλειας των
επισκεπτών στις τοποθεσίας μας στο web, για προστασία έναντι απάτης ή για λόγους διαχείρισης
κινδύνου ή για συμμόρφωση με τις διατάξεις της νομοθεσίας ή τις νόμιμες διαδικασίες. Επιπλέον, εάν
η CELLebrate πουλήσει μέρος ή όλη την επιχείρησή της ή πραγματοποιήσει μια πώληση ή μεταφορά
περιουσιακών στοιχείων ή εμπλακεί γενικότερα σε μια συγχώνευση ή μεταφορά επιχείρησης, η
CELLebrateμπορεί να μεταφέρει τα ΠΔ σας σε ένα τρίτο μέρος ως τμήμα αυτής της συναλλαγής.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η CELLebrate ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΔ
Η CELLebrate χρησιμοποιεί εύλογα διοικητικά, τεχνικά, επί προσωπικού και φυσικά μέτρα διαφύλαξης
των ΠΔ στην κατοχή της έναντι απώλειας, κλοπής και μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, αποκάλυψης ή
τροποποίησης. Επιπλέον, η CELLebrate χρησιμοποιεί εύλογες μεθόδους για να βεβαιωθεί πως τα ΠΔ
είναι ακριβή, ενημερωμένα και κατάλληλα συμπληρωμένα.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΔ ΣΑΣ
Όποτε είναι εφικτό, οι επισκέπτες της CELLebrate μπορούν να αναθεωρούν τα ΠΔ που παρέχουν σε
εμάς για τα τα αρχεία μας. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα ώστε να διορθώσουμε οποιαδήποτε ΠΔ για τα
οποία μας πληροφορήσει ένας επισκέπτης πως είναι λανθασμένα.

Εάν ζητήσετε από την CELLebrate να διακόψει την χρήση των ΠΔ σας, η CELLebrate θα τιμήσει αυτό
το αίτημα, διατηρώντας παράλληλα κάθε αρχείο των ΠΔ σας που είναι απαραίτητο για τη
συμμόρφωση με την ισχύουσα κρατική νομοθεσία.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ: ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ CELLebrate ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την CELLebrate σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή
τη συλλογή και χρήση των ΠΔ σας από την CELLebrate ή για να αναθεωρήσετε, διορθώσετε ή
διαγράψετε τα ΠΔ σας ή για να διακόψετε κάθε μελλοντική επικοινωνία μαζί μας, επικοινωνήστε μαζί
μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info-gr@mobile-info.cc ή
επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο 8017007675 και ένα μέλος του προσωπικού μας του
τμήματος εξυπηρέτησης πελατών θα σας χαρεί να σας εξυπηρετήσει. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε μαζί μας με την παρακάτω διεύθυνση:
CELLebrate Applications LTD
Mail box 211
Kiryat Chayim
Haifa
Ισραήλ

