
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Πληροφορίες για τα Cookies 

Η παρούσα σύμβαση αφορά μόνο στον δικτυακό τόπο http://www.lg.com/gr και στους δικτυακούς τόπους και 
στις υπηρεσίες που ελέγχονται από την LG Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ("LGE") όπου η παρούσα σύμβαση 
αναρτάται ή αναφέρεται (συνολικά «Δικτυακοί Τόποι»). Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει πληροφορίες που 
συλλέγονται εκτός Διαδικτύου ή πληροφορίες που αναρτώνται ή παρέχονται από τρίτους.  

ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, ΣΥΝΑΙΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ.  

A. Συγκέντρωση Πληροφοριών 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά μόνο σε πληροφορίες που συλλέγονται από 
τους Δικτυακούς τόπους και όχι σε πληροφορίες που συλλέγονται από την LGE με οποιουσδήποτε άλλους 
τρόπους.  

Συλλέγουμε δύο είδη πληροφοριών από τους χρήστες των Δικτυακών Τόπων: (1)Προσωπικά Αναγνωρίσιμες 
Πληροφορίες, και (2) Μη-Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες , όπως η διεύθυνση IP σας ή cookies. 

(1) Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες,  
 

«Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες,» είναι οι πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, όπως το 
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός σας αριθμός, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) ή το όνομα 
της εταιρείας σας. Η LGE ενδέχεται να συλλέξει ή αποθηκεύσει τις αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες 
που μας έχετε παράσχει. Ιδού μερικά παραδείγματα τρόπων με τους οποίους μπορεί να συλλέγουμε τις δικές 
σας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από τους Δικτυακούς Τόπους:  

- Ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας μαζί με λεπτομέρειες που αφορούν σε κάποιο προϊόν ή 
υπηρεσία αν επικοινωνήσετε μαζί μας ζητώντας πληροφορίες για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. 

- Ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση και πληροφορίες 
απαραίτητες για την τιμολόγησή σας εάν αγοράσετε κάποιο προϊόν ή κάποια υπηρεσία από τους Δικτυακούς 
Τόπους.  

- Ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία καταχώρισης τα οποία αφορούν σε κάποιο προϊόν ή συσκευή που 
αγοράσατε από την LGE και αυτή η πληροφορία μπορεί να συνδεθεί με το όνομα και την ταχυδρομική 
διεύθυνσή σας. 

- Ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική διεύθυνσή σας, την ηλεκτρονική 
διεύθυνσή σας και πληροφορίες για την τιμολόγησή σας εάν λάβετε (download) πληροφορίες από κάποιο 
Δικτυακό Τόπο. 

- Ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας ή τον αριθμό τηλεφώνου 
σας αν μας αποστείλετε κάποια ερώτηση.  

- Ενδέχεται να συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας, την ημερομηνία γεννήσεώς σας και την ηλεκτρονική 
διεύθυνσή σας αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε κάποιο διαγωνισμό ή κλήρωση δώρων.  

Η ανωτέρω λίστα παρέχει παραδείγματα τρόπων συλλογής προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που 

μπορεί να συλλεχθούν από τους Δικτυακούς Τόπους.  

http://www.lg.com/gr�
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Αν δεν επιθυμείτε να συλλέξει η LGE τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας, παρακαλούμε να μην 
μας παρέχετε αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες σας.  

(2) Μη Προσωπικά  Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες 

Οι «Μη-Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες» μπορεί να είναι τεχνικές πληροφορίες ή δημογραφικές 
πληροφορίες, όπως η ηλικία, ο τόπος διαμονής, το φύλο ή τα ενδιαφέροντά σας. Οι μη προσωπικά 
αναγνωρίσιμες πληροφορίες ΔΕΝ σας ταυτοποιούν προσωπικά. Ιδού μερικά παραδείγματα τρόπων με τους 
οποίους μπορεί να συλλέγουμε τις δικές σας μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγονται από 
τους Δικτυακούς Τόπους: 

- Διεύθυνση Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP) – Η διεύθυνση IP σας είναι ένας αριθμός που επιτρέπει στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο να γνωρίζουν πού να σας αποστείλουν 
δεδομένα – όπως τις ιστοσελίδες που παρακολουθείτε. 

- Cookie – «Cookies». Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα Cookies, παρακαλώ να δείτε τις 
Πληροφορίες για τα Cookies παρακάτω. 

- Πληροφορίες Προϊόντων – Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες καταχώρισης ή άλλες λεπτομέρειες που 
αφορούν στο προϊόν ή στην υπηρεσία που επιλέξατε. Αν οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται με το όνομα ή τη 
διεύθυνσή σας, δεν θεωρούνται ως προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.  

Συλλέγουμε τις παραπάνω μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από όλους τους χρήστες των Δικτυακών 
Τόπων μας. Αν δεν επιθυμείτε η LGE να έχει πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες, παρακαλείστε να μην 
επισκέπτεστε τους Δικτυακούς Τόπους μας.  

Πληροφορίες για τα Cookies 

Αυτός ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί Cookies. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τα 
Cookies και το πώς μπορείτε να τα ελέγχετε παρακάτω. 

Χρησιμοποιώντας το παρόντα δικτυακό τόπο, συναινείτε στη χρήση των Cookies σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που παρέχονται στο παρόν. Εάν δεν συναινείτε στη χρήση αυτών των Cookies, παρακαλώ όπως τα 
απενεργοποιήσετε χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που σας παρέχονται παρακάτω. 

Τι είναι τα Cookies? 
Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους 
οποίους επισκέπτεσθε και μπορεί να χρησιμοποιούνται για να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη 
δραστηριότητά σας στους Δικτυακούς Τόπους. Τα Cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία, ή την 
πιο αποτελεσματική λειτουργία των ιστότοπων, για να συγκρατούν στη μνήμη τους τις πληροφορίες που σας 
ενδιαφέρουν και να βελτιώσουνε και εμπλουτίσουνε την εμπειρία σας στον ιστότοπο που επισκέπτεσθε. 
Μπορούν επίσης να βοηθήσουνε έτσι ώστε να εξασφαλίσουνε ότι οι διαφημίσεις που βλέπετε στον ιστότοπο 
σχετίζονται περισσότερο με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.  

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, αλλά μόνον για να μπορεί ο 
ιστότοπος να λειτουργεί καλύτερα με τρόπο που να σας εξυπηρετεί. 

Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο; 

Όταν επισκέπτεσθε τον παρόντα ιστότοπο, γίνεται χρήση των παρακάτω ειδών Cookies. 

- Απολύτως Απαραίτητα Cookies 
Πρόκειται για Cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία ενός ιστότοπου. Περιλαμβάνουν π.χ. 
cookies τα οποία σας παρέχουν τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ασφαλείς συνδέσεις του παρόντος ιστότοπου. 
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Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες για εσάς οι οποίες θα μπορούσανε να χρησιμοποιηθούν για 
σκοπούς μάρκετινγκ (marketing) ή για να θυμούνται τα μέρη του διαδικτύου που έχετε επισκεφτεί. Αυτή η 
κατηγορία Cookies δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. 
 

- Cookies Μέτρησης Επισκεψιμότητας  

Αυτά μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών του ιστοτόπου μας καθώς 
και τον τρόπο που αυτοί κινούνται μέσα στον ιστότοπο όταν τον χρησιμοποιούνε. Με αυτό τον τρόπο 
βελτιώνουμε τη λειτουργία του ιστότοπου διασφαλίζοντας για παράδειγμα ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό 
που ψάχνουν. Αυτά τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα ή η διεύθυνσή σας τα 
οποία μπορεί να σας προσδιορίσουνε. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των Cookies είναι 
ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπου μας.  

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics Cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Google 
Analytics Cookies μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
σύμφωνα με την εκεί ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών δεδομένων. Για να διαβάσετε την Πολιτική 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Google Analytics Cookies, παρακαλώ να επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview .html. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα Google 
Analytics Cookies με το να επισκεφθείτε τη διεύθυνση  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.  

- Cookies Λειτουργικότητας 
Πρόκειται για Cookies που αναγνωρίζουνε όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Η χρήση επομένως των 
Λειτουργικών Cookies μας επιτρέπει να σας προσφέρουμε περιεχόμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας 
και να εξοικονομήσουμε το χρόνο που θα χάνατε επανεγγραφόμενοι ή επαναεισάγοντας πληροφορίες, όταν 
επισκεφθείτε ξανά αυτόν τον ιστότοπο. Αυτά τα Cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα 
ή η διεύθυνσή σας τα οποία μπορεί να σας προσδιορίσουνε. 

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα ατομικά cookies που 
χρησιμοποιούμε και το σκοπό χρήσης τους: 

Eίδος Cookie Ονομασία Cookie Πηγή Σκοπός 
Απολύτως 
Απαραίτητα 

FRONT_JSESSIONID, 
CS_JSESSIONID, 
DOWN_JSESSIONID  
, MOBR_JSESSIONID, 
plbw, WMONID 

LG 
Αυτά τα Cookies είναι απολύτως 
αναγκαία ώστε να διατηρούν τη συνεδρία 
(session). 

Μέτρησης 
Επισκεψιμότητας 

s_cc, s_sq, s_vi 
s_invisit, s_nr, s_vnum 
s_sv_sid, s_sv_s1, 
s_sv_p1 

LG 
(Εάν ο κώδικας 
Javascript στον 
φυλλομετρητή 
του χρήστη δεν 
λειτουργήσει, θα 
χρησιμοποιηθούν 
Cookies τρίτων) 

Αθροίζουν την επισκεψιμότητα της 
ιστοσελίδας και την συμπεριφορά των 
επισκεπτών. 

Μέτρησης 
Επισκεψιμότητας 

s_cc 

LG 
(Εάν ο κώδικας 
Javascript στον 
φυλλομετρητή 
του χρήστη δεν 
λειτουργήσει, θα 
χρησιμοποιηθούν 
Cookies τρίτων) 

Αυτό το Cookie δημιουργείται και 
διαβάζεται από τον κώδικα Javascript για 
να προσδιοριστεί εάν τα cookies είναι 
ενεργοποιημένα (απλά λαμβάνει την τιμή 
«True»).  

Μέτρησης s_sq LG Αυτό το Cookie δημιουργείται και 

http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview%20.html�
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB�
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Επισκεψιμότητας (Εάν ο κώδικας 
Javascript στον 
φυλλομετρητή 
του χρήστη δεν 
λειτουργήσει, θα 
χρησιμοποιηθούν 
Cookies τρίτων) 

διαβάζεται από τον κώδικα Javascript 
όταν η λειτουργία ClickMap είναι 
ενεργοποιημένη; Περιέχει πληροφορίες 
σχετικά με την προηγούμενη σύνδεση την 
οποία είχε επιλέξει  ο χρήστης.  

Μέτρησης 
Επισκεψιμότητας 

s_vi 

LG 
(Εάν ο κώδικας 
Javascript στον 
φυλλομετρητή 
του χρήστη δεν 
λειτουργήσει, θα 
χρησιμοποιηθούν 
Cookies τρίτων) 

Περιέχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό 
επισκέπτη. 

Μέτρησης 
Επισκεψιμότητας 

s_sv_sid 

LG 
(Εάν ο κώδικας 
Javascript στον 
φυλλομετρητή 
του χρήστη δεν 
λειτουργήσει, θα 
χρησιμοποιηθούν 
Cookies τρίτων) 

Αποθηκεύει έναν μοναδικό αριθμό έτσι 
ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 
προσωρινή αποθήκευση των αρχείων java 
που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή 
ερευνών στον φυλλομετρητή. 

Μέτρησης 
Επισκεψιμότητας 

s_sv_s1 

LG 
(Εάν ο κώδικας 
Javascript στον 
φυλλομετρητή 
του χρήστη δεν 
λειτουργήσει, θα 
χρησιμοποιηθούν 
Cookies τρίτων) 

Αποθηκεύει τα αναγνωριστικά στοιχεία 
των ερευνών που ο επισκέπτης έχει 
αναβάλει επιλέγοντας «Αργότερα» όταν 
ειδοποιείται να λάβει μέρος σε μία 
έρευνα.   
Αποθηκεύει τα αναγνωριστικά στοιχεία 
των ερευνών που μπορεί να ξεκινήσουν σε 
επόμενη σελίδα του ιστότοπου. 
Αποθηκεύει τα αναγνωριστικά στοιχεία 
των ερευνών που έχουνε ξεκινήσει. 
Αποθηκεύει τον χρόνο εκκίνησης 
πραγματοποίησης της έρευνας (για 
έρευνες που καθυστερούν). 

Μέτρησης 
Επισκεψιμότητας 

s_sv_p1 

LG 
(Εάν ο κώδικας 
Javascript στον 
φυλλομετρητή 
του χρήστη δεν 
λειτουργήσει, θα 
χρησιμοποιηθούν 
Cookies τρίτων) 

Αποθηκεύει τα αναγνωριστικά στοιχεία 
των ερευνών στις οποίες έλαβε μέρος ή 
απέρριψε ο χρήστης. Αποθηκεύει 
πληροφορίες που καθορίζουν εάν ο 
επισκέπτης συμπίπτει με το ποσοστό του 
δείγματος. Αποθηκεύει ένα συνεχώς 
αυξανόμενο ποσοστό που χρησιμοποιείται 
όταν επιλέγει την έξοδο από την έρευνα 
της ιστοσελίδας ώστε να εξασφαλίσει ότι 
ο επισκέπτης βγήκε από την ιστοσελίδα. 
Αποθηκεύει μια ένδειξη όταν ο 
επισκέπτης έχει φτάσει στο καθορισμένο 
από τον πελάτη όριο ρυθμίσεων και 
πρέπει να εξαιρεθεί από την έρευνα. 

Μέτρησης 
Επισκεψιμότητας __utma 

 

 
Google Analytics 

Καθορίζει μοναδικούς επισκέπτες στην 
ιστοσελίδα και ανανεώνεται με την 
προβολή κάθε σελίδας.  

Μέτρησης 
Επισκεψιμότητας 

__utmb 
 

 
 
 
Google Analytics 

Καταγράφει το χρόνο παραμονής των 
επισκεπτών σε κάθε ιστοσελίδα του 
διαδικτυακού τόπου. Χρησιμεύει στη 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας κάθε 
ιστοσελίδας καθώς και στη 
βελτίωση/αναβάθμιση της δομής και του 
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περιεχομένου της και την προσαρμογή της 
στις ανάγκες των επισκεπτών. 

Μέτρησης 
Επισκεψιμότητας 

__utmz 
 Google Analytics 

Καταγράφει την προέλευση / τρόπο 
εισόδου των επισκεπτών στο διαδικτυακό 
τόπο. Χρησιμεύει στη μέτρηση της 
αποτελεσματικότητας της προβολής του 
διαδικτυακού τόπου σε διαδικτυακούς 
τόπους τρίτων ή σε μηχανές αναζήτησης. 

Λειτουργικά 
pid (twitter) 
datr, locale, c_user, L, lu, 
W, xs (Facebook) 
 

Twitter, 
Facebook 

Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΣΚΔ). 
Ενεργοποιείται η επικοινωνία των 
λειτουργιών των ΣΚΔ.  
(Δεν περιλαμβάνουν προσωπικές 
πληροφορίες). 
 

Λειτουργικά LG_COMPARE_CART 
 

LG Ενεργοποιεί τη λειτουργία σύγκρισης 
 

Λειτουργικά LG_RECENTLY_VIEW 
 

LG Ενεργοποιεί τη λειτουργία «Προσφάτως 
Προβληθέντα» (Recently Viewed) 
 

Μέτρησης 
Επισκεψιμότητας 

s_vi_bikx7Becalgbkjkxx, 
s_vi_gqfjh 
(Cookie variables are set 
randomly) 
 

Catalyst 
Ιστοσελίδας 

Αθροίζουν την επισκεψιμότητα της 
ιστοσελίδας και την συμπεριφορά των 
επισκεπτών. 

Λειτουργικά 

email_addr 
 LG 

Διατηρεί στη μνήμη, την ηλεκτρονική 
διεύθυνση που ο χρήστης πληκτρολογεί, 
για την επόμενη επίσκεψή του στην 
ιστοσελίδα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση 
συμπληρώνεται αυτόματα στο αντίστοιχο 
πεδίο. 
 

Λειτουργικά NID, PREF 
 Google Map 

Προβολή Google Map & παρακολούθηση 
χρήσης  
 

Λειτουργικά 
pcVersion 
 LG 

Διατηρεί στη μνήμη την επιλογή του 
χρήστη να βλέπει την έκδοση για 
υπολογιστή. 
 

 

Πώς να απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα Cookies 
 
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies ενεργοποιώντας τη ρύθμιση στο φυλλομετρητή σας που σας 
επιτρέπει να αρνείστε τη ρύθμιση ορισμένων cookies. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του 
φυλλομετρητή σας για να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των βασικών cookies) 
ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα σημεία του ιστοτόπου μας ή σε άλλους ιστοτόπους 
που τυχόν επισκέπτεσθε. 
 
Απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies δεν διαγράφει το Cookie από τον φυλλομετρητή σας. 
Θα πρέπει να προβείτε σε αυτή την ενέργεια ξεχωριστά στον φυλλομετρητή σας. 
 
Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των Cookies, παρακαλώ να προβείτε στις «Επιλογές» στον 
φυλλομετρητή σας. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε την επιλογή «Βοήθεια» του φυλλομετρητή σας για 
περισσότερες πληροφορίες. 
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Για περισσότερες πληροφορίες των ρυθμίσεων Cookies του φυλλομετρητή σας, παρακαλώ να επιλέξετε τους 
παρακάτω συνδέσμους: 

• Internet Explorer 
• Firefox 
• Chrome 
• Safari 
•  iOS 

Αν έχετε απενεργοποιήσει ένα ή περισσότερα Analytics Cookies, ενδέχεται να εξακολουθούμε να μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που είχανε συλλεχθεί από τα Cookies πριν της ρύθμισης της επιλογής σας 
απενεργοποίησης, ωστόσο, θα διακόψουμε την χρήση των απενεργοποιημένων Cookies για τη συλλογή 
περαιτέρω πληροφοριών.  
  
Με την εξαίρεση των απολύτως απαραίτητων Cookies, όλα τα υπόλοιπα λήγουν μετά την πάροδο 
συγκεκριμένων χρονικά περιόδων.  
 
Έχετε τη δυνατότητα να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies όποτε θέλετε. Για περισσότερες λεπτομέρειες, 
κάντε κλικ στο www.aboutcookies.org.  
 

B. Χρήση των Πληροφοριών που Συλλέγονται από τους Δικτυακούς Τόπους 

(1) Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες 

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που σας αφορούν, που συλλέγονται από τους 
συγκεκριμένους Δικτυακούς τόπους, κυρίως για τους παρακάτω σκοπούς:  

- Παροχή υπηρεσιών  

- Ενημέρωση για ειδικές προσφορές, για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και για τα νέα προϊόντα ή 

υπηρεσίες της LGE, ή άλλων εταιριών ή για την αποστολή προωθητικού υλικού σε εσάς 

- Ολοκλήρωση συναλλαγής ή υπηρεσίας που ζητήσατε  

- Εκπλήρωση των όρων προωθητικής ενέργειας 

- Εξασφάλιση ότι οι Δικτυακοί Τόποι ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας 

- Βοηθώντας μας στη δημιουργία και στην έκδοση περιεχομένου που να σας ταιριάζει κατά το μέγιστο 

δυνατό   

- Για να σας ειδοποιήσουμε για ουσιώδεις τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων ή στη Σύμβαση Όρων Χρήσης, αν αυτό καταστεί απαραίτητο 

(2) Μη-Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες 

Οι μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρησιμοποιούνται όπως περιγράφεται παραπάνω, αλλά και με 
άλλους τρόπους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του να συνδυάζονται μη 
προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες με προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες.  

Γ. Κοινοποίηση και Αποκάλυψη Πληροφοριών 

(1) Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες 

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας στις 
παρακάτω περιπτώσεις:  

http://support.microsoft.com/kb/196955�
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies�
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647�
http://support.apple.com/kb/PH5000�
http://support.apple.com/kb/HT1677�
http://www.aboutcookies.org/�
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-Παροχή ορισμένης υπηρεσίας σε εσάς. Για παράδειγμα αν αγοράσετε ή λάβετε (download) κάποιο προϊόν από 
ένα δικτυακό τόπο, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας για να σας 
παρέχουμε το συγκεκριμένο είδος. Επιπλέον, αν μας απευθύνετε μια ερώτηση με email, είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να διεκπεραιώσουμε το αίτημά σας και να απαντήσουμε 
την ερώτησή σας. Επίσης, αν αγοράσετε ένα προϊόν από τους Δικτυακούς Τόπους, ίσως χρειαστεί να 
κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους για να σας παραδώσουμε και να εγκαταστήσουμε το συγκεκριμένο 
προϊόν όπως ζητήσατε. Εξάλλου, αν συμμετάσχετε σε κάποια κλήρωση δώρων ή σε κάποιο διαγωνισμό, ίσως 
χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας για να εκπληρώσουμε τους 
όρους της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας.  

-Στη μητρική εταιρεία μας και στις θυγατρικές εταιρείες της για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μόνο κατόπιν 
εγκρίσεως της αρμόδιας Αρχής, όπου απαιτείται.. Η LGE είναι πιθανόν να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε 
αυτές τις εταιρείες για να σας παράσχει τις υπηρεσίες που ζητήσατε ή για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι οι 
υπηρεσίες και τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Για παράδειγμα σε ορισμένες περιπτώσεις, 
μπορεί να απαιτείται η LGE ίσως να αποστείλει τα δεδομένα σας στη μητρική εταιρεία μας στην Κορέα για να 
σας παράσχει το προϊόν ή την υπηρεσία που ζητήσατε, μόνο κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα 
πάντα με τη σχετική νομοθεσία και εξασφαλίζοντας απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας..  

-Σε στρατηγικούς εταίρους, αντιπροσώπους, άλλους εμπόρους ή ανεξάρτητες εταιρείες που παρέχουν προϊόντα 
ή υπηρεσίες που θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν. Αυτοί οι φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις 
αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες σας για να σας αποστείλουν κάποια προσφορά ή διαφήμιση που 
αφορά σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία. Αν δεν επιθυμείτε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες 
πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο, παρακαλείστε να μη μας παρέχετε τέτοιες πληροφορίες.  

-Σε μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες, με πράκτορες ή ανεξάρτητους εργολάβους, που μας 
βοηθούν να υποστηρίξουμε τις Υπηρεσίες μας και μας παρέχουν άλλες διαχειριστικές υπηρεσίες 
(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της επεξεργασίας και διεκπεραίωσης παραγγελιών, της παροχής 
εξυπηρέτησης πελατών, της διατήρησης και της ανάλυσης δεδομένων, της αποστολής επικοινωνίας με τους 
πελάτες για λογαριασμό της LGE) υπό την προϋπόθεση τήρησης της νομοθεσίας περί διασυνοριακής 
διαβίβασης προσωπικών δεδομένων. Στόχος μας είναι να διασφαλιστεί ότι αυτά τα μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη 
δεν θα χρησιμοποιήσουν τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κανένα άλλο σκοπό, παρά για να 
παρέχουν τις διαχειριστικές υπηρεσίες, για τις οποίες είναι υπεύθυνα. Λόγω του ότι αυτά τα μη συνδεδεμένα 
τρίτα μέρη – πάροχοι υπηρεσιών, που μας βοηθούν να διαχειριστούμε τις Υπηρεσίες μας, θα έχουν πρόσβαση 
στις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες των χρηστών, αν δεν επιθυμείτε να έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες σας τα μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη – πάροχοι υπηρεσιών, παρακαλώ να μην συμφωνήσετε στη 
χρήση της Υπηρεσίας. 

-Για την εκτέλεση της αγοράς σας. Αν αποφασίσετε να κάνετε κάποια αγορά από τους Δικτυακούς Τόπους μας, 
ενδέχεται να σας ζητήσουμε τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, τη διεύθυνση τιμολόγησης και άλλες 
πληροφορίες που αφορούν στη συγκεκριμένη αγορά και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες 
για να εκτελέσουμε την αγορά σας. Επίσης, ενδέχεται να παράσχουμε αυτές τις πληροφορίες ή άλλες 
προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει σε κάποιους ανεξάρτητους παρόχους 
υπηρεσιών εφόσον απαιτείται για την ολοκλήρωση της αγοράς σας (π.χ. για τη λειτουργία της πιστωτικής σας 
κάρτας).  

-Για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή επειδή πιστεύουμε καλόπιστα ότι μία τέτοια πράξη είναι 
απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή με κάποια νόμιμη εντολή που μας 
επιδόθηκε, για να προστατεύσουμε και να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας ή την ιδιοκτησία μας, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και της περιουσίας της LGE ή για να ενεργήσουμε σε επείγουσες 
περιπτώσεις προκειμένου να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια των τελικών χρηστών μας. 

-Σε τρίτα μέρη, ως μέρος ορισμένης διαδικασίας εταιρικής αναδιοργάνωσης συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά,, συγχωνεύσεων, εξαγορών και πωλήσεων όλων ή ουσιαστικά όλων των περιουσιακών μας 
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στοιχείων.υπό την προϋπόθεση τήρησης της νομοθεσίας περί διασυνοριακής διαβίβασης προσωπικών 
δεδομένων.  

-Για να ανιχνεύσουμε και να αναλύσουμε την απροσδιόριστη και συνολική χρήση και για να συγκεντρώσουμε 
στατιστικές υπηρεσίες  από τους επισκέπτες και τους πελάτες μας και να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες σε 
τρίτα μέρη.  

-Για να προστατευθούμε από πιθανή απάτη, μπορούμε να επαληθεύσουμε με τη βοήθεια τρίτων τις 
πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τους Δικτυακούς Τόπους μας. Κατά τη διάρκεια τέτοιων επαληθεύσεων, 
είναι πιθανόν να λάβουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για εσάς από τέτοιου είδους υπηρεσίες. 
Ειδικότερα, αν χρησιμοποιείτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για την αγορά υπηρεσιών από εμάς, ενδέχεται να 
χρησιμοποιήσουμε τις υπηρεσίες ελέγχου εξουσιοδότησης της κάρτας ή ανίχνευσης απάτης, για να 
επαληθεύσουμε ότι οι πληροφορίες της κάρτας σας και η διεύθυνσή σας αντιστοιχούν στις πληροφορίες που 
μας παρείχατε και ότι δεν έχει αναφερθεί απώλεια ή κλοπή της συγκεκριμένης κάρτας. 

Εκτός από όσα αναγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή όσα 
αναφέρονται κατά το χρόνο που ζητάμε τις πληροφορίες, με κανένα άλλο τρόπο δεν χρησιμοποιούμε, 
κοινοποιούμε ή αποκαλύπτουμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας σε οποιουσδήποτε τρίτους.  

(2) Μη Προσωπικά Αναγνωρίσιμες Πληροφορίες 

Χρησιμοποιούμε μη προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που συλλέγουμε από τους Δικτυακούς Τόπους μας 
με τον τρόπο που περιγράψαμε παραπάνω στην Ενότητα A (2). Αυτές τις μη προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται 
να κοινοποιήσουμε σε τρίτους. 

Δ. Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών από ανηλίκους 

Η LGE δεν συλλέγει ούτε και ζητά εν γνώσει της Προσωπικές Πληροφορίες από κανένα ανήλικο άτομο ούτε 
και επιτρέπει εν γνώσει της στα άτομα αυτά να χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς Τόπους της. Αν είστε ανήλικος, 
παρακαλούμε να μην επιχειρήσετε να εγγραφείτε στους Δικτυακούς Τόπους ούτε να μας αποστείλετε 
οποιαδήποτε Προσωπική Πληροφορία αν προηγουμένως δεν έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ο ασκών τη 
γονική μέριμνα κατά τρόπο σαφή και ειδικό και αφού πρώτα μελετήσει την παρούσα πολιτική προστασίας 
προσωπικών μας δεδομένων 

Ε. Διεθνής Διαβίβαση Πληροφοριών 

Αν επιλέξετε να μας παρέχετε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, τότε η LGE μπορεί να τις διαβιβάσει 
στις θυγατρικές της εταιρείες ή σε τρίτους, εκτός των συνόρων και από τη χώρα σας ή τη δικαιοδοσία σας σε 
άλλες χώρες ή δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο, μόνο κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Αρχής, όπου απαιτείται.. 
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι διαβιβάζετε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας στη 
Δημοκρατία της Κορέας η οποία δεν διαθέτει την ίδια νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως 
αυτές οι εκείνες οι χώρες και ότι παρέχοντας τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σας  , συναινείτε 
ρητώς, ειδικώς και ανεπιφυλάκτως, με πλήρη επίγνωση:  

• στη χρήση των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σας για τους σκοπούς που καθορίζονται 
ανωτέρω σύμφωνα με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και 

• στη μεταβίβαση των προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών σας στη Δημοκρατία της Κορέας όπως 
δηλώθηκε παραπάνω.  

ΣΤ. Αυτοεξαίρεση 

Περιστασιακά, μπορούμε να επικοινωνούμε με τους χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες μας μέσω email ή 
γραπτών μηνυμάτων. Για παράδειγμα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για να 
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επιβεβαιώσουμε το αίτημά σας, να σας αποστείλουμε την ειδοποίηση πληρωμής, πληροφορίες για αλλαγές στα 
προϊόντα και στις υπηρεσίες μας, ανακοινώσεις και άλλες ενημερώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας. Γενικά, οι χρήστες δεν μπορούν να αυτοεξαιρεθούν από τέτοιου είδους επικοινωνία, η οποία όμως 
είναι κυρίως πληροφοριακή παρά προωθητική.  

Ωστόσο, σας δίνουμε τη δυνατότητα να αυτοεξαιρεθείτε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε άλλα είδη 
επικοινωνίας από εμάς, όπως email ή ενημερώσεις που αφορούν σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα που 
προσφέρονται στους Δικτυακούς Τόπους ή αν δεν επιθυμείτε να κοινοποιούμε τις προσωπικά αναγνωρίσιμες 
πληροφορίες σας σε τρίτους. Μπορείτε να ασκήσετε την αυτοεξαίρεσή σας επιλέγοντας ή μη επιλέγοντας το 
κατάλληλο τετραγωνίδιο, αν υπάρχει τέτοιο, στα σημεία συλλογής των προσωπικά αναγνωρίσιμων 
πληροφοριών ή επικοινωνώντας μαζί μας. Εμείς θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας για διαγραφή το ταχύτερο 
δυνατόν, αλλά να γνωρίζετε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως λάβετε μερικά ακόμα μηνύματα μέχρι να 
περατωθεί η διαγραφή σας. Επίσης, μπορείτε να αυτοεξαιρεθείτε από τη λήψη τέτοιων email επιλέγοντας τον 
σύνδεσμο διαγραφής ("unsubscribe") που υπάρχει στο κείμενο του email.  

Ζ. Ομάδες Συζητήσεων (Forums), Χώροι Συνομιλιών (Chat Rooms) και Άλλοι Χώροι Δημοσίας 
Ανάρτησης (Public Posting Areas) 

Λάβετε υπόψη σας ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε σε μηνύματα που αναρτάτε σε οποιονδήποτε πίνακα 
κριτικής προϊόντος, chat room, forum ή άλλο χώρο δημόσιας ανάρτησης, είναι διαθέσιμες σε όποιους έχουν 
πρόσβαση στο Ίντερνετ. Για παράδειγμα, αν δεν επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας 
σε αγνώστους, μην την συμπεριλάβετε σε κανένα μήνυμα που αναρτάτε δημοσίως.  

H. Δικτυακοί Τόποι Τρίτων 

Η δήλωση αυτή ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται από τους Δικτυακούς Τόπους. Οι Δικτυακοί 
Τόποι μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους και δεν είμαστε υπεύθυνοι για 
τις πρακτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή για το περιεχόμενο αυτών των άλλων δικτυακών τόπων.  

Θ. Εκχώρηση 

Σε περίπτωση που όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία ή τμήμα τους πωληθούν ή αποκτηθούν από κάποιον άλλο 
φορέα ή σε περίπτωση συγχώνευσης, μας παραχωρείτε το δικαίωμα εκχώρησης των προσωπικά αναγνωρίσιμων 
και μη προσωπικά αναγνωρίσιμων πληροφοριών που συλλέχθηκαν μέσω των Δικτυακών Τόπων.  

Ι. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας πολιτικής κατά καιρούς κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, 
πάντα σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία. και Όταν θα πράξουμε κάτι τέτοιο, θα αναθεωρήσουμε 
επίσης την ημερομηνία «τελευταίας ενημέρωσης» που υπάρχει στο τέλος της παρούσας πολιτικής προστασίας 
προσωπικών δεδομένων.  

K. Ασφάλεια 

Καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι 100% ασφαλής. Επομένως, δεν μπορούμε 
να εξασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια κάθε πληροφορίας που μας διαβιβάζετε και πρέπει να 
γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε διαβίβαση πληροφορίας από σας προς την LGE γίνεται με δική σας ευθύνη.  

Άπαξ και λάβουμε τα στοιχεία που μας διαβιβάζετε, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε 
την ασφάλεια των συστημάτων μας. Χρησιμοποιούμε τείχη προστασίας (firewalls)  για να προστατεύσουμε τις 
πληροφορίες σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, παραποίηση ή καταστροφή. Ωστόσο, πρέπει 
να λάβετε υπόψη σας ότι αυτό δεν εγγυάται πως δεν θα υπάρξει πρόσβαση στις συγκεκριμένες πληροφορίες και 
ότι δεν θα αποκαλυφθούν, παραποιηθούν ή καταστραφούν αν υπάρξει παραβίαση αυτών των τοιχών 
προστασίας (firewalls) καθώς και του λογισμικού ασφαλείας των διακομιστών.  



 10 

Αν λάβουμε γνώση ότι παραβιάστηκε η ασφάλεια του συστήματος, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε 
ηλεκτρονικά ώστε να λάβετε τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Χρησιμοποιώντας τους Δικτυακούς Τόπους 
μας ή παρέχοντας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σε εμάς, συμφωνείτε ότι μπορούμε να 
επικοινωνούμε μαζί σας ηλεκτρονικά σχετικά με την ασφάλεια, τα προσωπικά δεδομένα και με διαχειριστικά 
θέματα που έχουν σχέση με τη χρήση αυτών των Δικτυακών Τόπων από εσάς. Αν συμβεί κάποια παραβίαση 
ασφαλείας, ενδέχεται να αναρτήσουμε σχετική ανακοίνωση στους Δικτυακούς Τόπους μας. Επίσης, σε αυτή την 
περίπτωση, ενδέχεται να σας στείλουμε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει. Ανάλογα με 
τον τόπο διαμονής σας, μπορεί να έχετε νόμιμο δικαίωμα να ειδοποιηθείτε γραπτώς για την παραβίαση 
ασφαλείας. 

Λ. Εφαρμοστέο Δίκαιο / Τόπος Εκδίκασης / Τόπος Συνεδρίασης 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τη νομοθεσία της Ελλάδας,. Όλες οι διαφορές, διενέξεις και διαφωνίες 
μεταξύ των συμβαλλομένων οι οποίες προκύπτουν από ή αφορούν στην παρούσα Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. M. Επικοινωνία με την 
LGE 

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή για τις 
ενέργειές μας όσον αφορά στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-
4800500. Όλες οι πληροφορίες που θα παράσχετε σε οποιαδήποτε γραπτή επικοινωνία θα καλύπτονται επίσης 
από την παρούσα σύμβαση.  

 

 


