
 

 

Πολιτικι απορριτου 

Η ιςτοςελίδα http//:www.help-insurance.gr  & https//helpinsurance.wordpress.com 

διαχειρίηονται απο  ςτoν Αςφαλιςτικό Πράκτορα Φϊτιο Παπαποςτόλου -ΑΦΜ 044602820 – 

Χρυςό Σερρϊν – 620 46 – Τ.6977260101 – 2321074300 . 

Ποια προςωπικά δεδομζνα ςυλλζγουμε και γιατί. 

Συλλζγουμε τα δεδομζνα, τα οποία ςυμπλθρϊνετε ςτισ φόρμεσ επικοινωνίασ τθσ 

ιςτοςελίδασ μασ προκειμζνου να απαντιςουμε ςτισ ερωτιςεισ, για τισ οποίεσ ιρκατε 

ςε επικοινωνία μαηί μασ θ για να ςτείλουμε μία απάντθςθ ςε ζνα αίτθμα ςασ. 

Αυτά τα ςτοιχεία δεν χρθςιμοποιοφνται για οποιαδιποτε άλλθ χριςθ [π.χ. να ςασ 

ςτείλουμε ζνα newsletter, εκτόσ εάν εςείσ ςυναινζςετε ςε αυτό]. 

Cookies 

Aφινοντασ ζνα ςχόλιο ςτθν ιςτοςελίδα μασ, μπορείτε να επιτρζψετε το όνομα, το 

email και θ ιςτοςελίδα να αποκθκευτοφν ςε ζνα cookie. 

Αυτό γίνεται για τθ δικι ςασ εξυπθρζτθςθ και ζτςι δεν κα ζχετε να ςυμπλθρϊςετε τισ 

ίδιεσ πλθροφορίεσ ςτο μζλλον. 

Εάν εςείσ αποςυνδεκείτε, τότε τα Cookies κα εξαλειφκοφν. 

Άρκρα και φωτογραφίεσ ςε αυτό το site μπορεί να εμπεριζχουν περιεχόμενο από 

άλλεσ ιςτοςελίδεσ. [Π.χ. βίντεο εικόνεσ και λοιπά]. 

Αυτό το περιεχόμενο λειτουργεί ακριβϊσ όπωσ εάν ο χριςτθσ είχε επιςκεφτεί το site 

αυτό για λογαριαςμό του. 

Αυτζσ οι ιςτοςελίδεσ ίςωσ ςυλλζγουν πλθροφορίεσ για εςάσ, παράγουν cookies και 

ελζγχουν τισ κινιςεισ ςασ εάν ζχετε ιδθ ζναν λογαριαςμό με αυτά τα sites [π.χ. 

Facebook, YouTube, Twitter και λοιπά]. 

Analytics 

Το site χρθςιμοποιεί τθν υπθρεςία Google analytics και το plugin wp statistics, 

για να αναλφει τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ ιςτοςελίδασ, προκειμζνου να δθμιουργιςει 

μία καλφτερθ εμπειρία περιεχομζνου για τουσ επιςκζπτεσ. 



 

 

Newsletter 

To http//:www.help-insurance.gr  &  https//helpinsurance.wordpress.com, μπορεί να 

ςτείλει e-mail μόνο ςε όςουσ ζχουν αποδεχτεί τθν εγγραφι τουσ ςτθ λίςτα email ι ςε 

οποιαδιποτε άλλθ λίςτα ςυναίνεςθσ. 

Ο χριςτθσ μπορεί ανά πάςα ςτιγμι να απεγγραφεί από τθ λίςτα newsletter. 

Eμείσ χρθςιμοποιοφμε το e- mail system για τθν διαχείριςθ των εγγεγραμμζνων 

χρθςτϊν ςτθ λίςτα newsletter. 

Με ποιουσ διαμοιράηουμε δεδομζνα ςασ. 

Οι πλθροφορίεσ ςασ δεν διαμοιράηονται με άλλεσ υπθρεςίεσ ι επιχειριςεισ,  

 

Πόςο καιρό διατθροφμε τα δεδομζνα ςασ 

Τα δεδομζνα ςασ διατθροφνται ζωσ ότου μασ ηθτιςατε να τα διαγράψουμε. 

Διαγράφοντάσ τα, δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα δεδομζνα τα οποία προαπαιτοφνται να 

διακρατθκοφν για λόγουσ δικαιοςφνθσ, γραμματειακισ διαχείριςθσ και αςφάλειασ. 

 

για τθν help insurance 

 

 

Φωτθσ Παπαποςτόλου 


