
DENON  Πολιτική απορρήτου

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της πολιτικής;

Αυτή η πολιτική εξηγεί πότε και γιατί συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τους ανθρώπους που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, 
αγοράζουν και χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας, κατεβάζουν το λογισμικό μας, ή αλλιώς επικοινωνούν μαζί μας, και πώς 
χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να τα γνωστοποιήσουμε σε τρίτους και πώς τα 
διατηρούμε ασφαλή. Οι εταιρείες γιατί τις οποίες ισχύει αυτή η πολιτική είναι η Sound United, η LLC και οι συνεργάτες της, θυγατρικές 
εταιρείες και φίρμες (όπως η D&M Holdings Inc., Polk Audio, Denon, Marantz, HEOS, κ.λπ.). 

Στόχος μας είναι να φέρουμε χαρά στον κόσμο μέσω του ήχου. Για να γίνει αυτό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να σας 
συνδέσουμε με τη μουσική σας.  Μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό με μεγαλύτερη επιτυχία όταν κατανοούμε τις προτιμήσεις σας και 
τη σχέση που έχουν αυτές με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και όταν κατανοούμε πώς χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας.  
Μπορεί να αλλάζουμε αυτήν την πολιτική κατά καιρούς, γι’ αυτό θα πρέπει να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα ανά διαστήματα, ώστε να 
είστε ευχαριστημένοι με τις τυχόν αλλαγές. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή σημειώνετε ότι συμφωνείτε επιλέγοντας ένα 
πλαίσιο ή πατώντας το πλήκτρο «Αποδοχή» ή παρέχετε παρόμοιες ενδείξεις κατηγορηματικής συναίνεσης, συμφωνείτε ότι 
δεσμεύεστε από την παρούσα πολιτική.

Τυχόν απορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική και τις πρακτικές μας περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα πρέπει να 
αποστέλλονται μέσω email στο privacy@soundunited.com. ή να αποστέλλονται γραπτώς στον Υπάλληλο Προσωπικού Απορρήτου 
μας στις παρακάτω διευθύνσεις:

Για την Ευρώπη και την Αγγλία: Sound United Europe, Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The Netherlands.  
Για τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία: Sound United, 1 Viper Way, Vista, California, 92081, USA
Για την Ασία: D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, JAPAN

Ποιοι είμαστε;

Είμαστε η Sound United. Το όνομά μας δηλώνει τον κάτοχο των εμπορικών μας σημάτων, θυγατρικές εταιρείες και συνεργάτες, όπως 
η Denon, Polk, Marantz, De�nitive Technologies, D&M, HEOS και Boston Acoustics, μεταξύ άλλων. Είμαστε αποφασισμένοι να 
φέρουμε χαρά στον κόσμο μέσω του ήχου και παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε παγκόσμια βάση.  Οι ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις μας εδρεύουν στο Eindhoven, D&M Europe B.V., Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The Netherlands, Τηλ. +31 (0)40 
2507844, Αριθμός εμπορικού επιμελητηρίου: 17073774. Η άλλη μας έδρα είναι: Sound United, 1 Viper Way, Vista, California, 92081, 
USA και D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, JAPAN. Μπορείτε να στείλετε αλληλογραφία 
σχετικά με την παρούσα πολιτική στις παραπάνω διευθύνσεις, Υπόψη: Privacy O�cer (Υπεύθυνο προστασίας προσωπικών 
δεδομένων).

Πώς συλλέγουμε τα στοιχεία σας;

Έχουμε λάβει πληροφορίες σχετικά με εσάς με διάφορους τρόπους, όπως:
• όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, για παράδειγμα, όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τα προϊόντα και τι   
 υπηρεσίες 
• όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τα προϊόντα μας που συνδέονται με το διαδίκτυο, όπως τις εφαρμογές μας και υλισμικό 
 ορισμένων προϊόντων, όπως τους δέκτες μας ήχου-εικόνας που συνδέονται με το διαδίκτυο  
• Όταν επιλέγετε να δηλώσετε το προϊόν σας ή να δημιουργήσετε λογαριασμό μαζί μας
• Εάν αποφασίσετε ότι επιθυμείτε να σας στέλνουμε προσφορές και φυλλάδια, όπως ενημερωτικά δελτία ή νέες ενημερώσεις 
 και προσφορές προϊόντων

Στη Sound United, είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία και τον
σεβασμό της ιδιωτικής σας ζωής.



Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς;

Όταν έρχεστε σε επαφή με τη Sound United με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους ή τρόπους που μπορεί να είναι 
διαθέσιμοι στο μέλλον μπορεί να σας ζητήσουμε ή μπορεί να μας δώσετε κάποια στοιχεία, όπως: 
• Το όνομά σας
• Το email σας
• Το τηλέφωνό σας
• Το φύλο σας
• Την ηλικία σας
• Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει
• Τα ενδιαφέροντά σας
• Άλλες πληροφορίες που θα θελήσετε να παράσχετε

Ανάλογα με τις επιλογές που έχετε κάνει στις ρυθμίσεις απορρήτου στις διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένα 
προσωπικά δεδομένα μπορείτε να τα γνωστοποιήσετε στη Sound United για τις online δραστηριότητές σας και τα προφίλ 
κοινωνικών μέσων, π.χ. ενδιαφέροντα, οικογενειακή κατάσταση, φύλο, όνομα χρήστη, φωτογραφίες, αναρτήσεις που έχετε κάνει. 
Εάν δεν το θέλετε αυτό, φροντίστε να ενημερώσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης που χρησιμοποιείτε.

Επιπλέον, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω των cookies, της χρήσης των εφαρμογών μας ή με παρόμοιες τεχνικές, 
που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται:
• Τη διεύθυνση IP σας
• Πληροφορίες για το προϊόν
• Πληροφορίες χρήσης του προϊόντος
• Τα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων
• Τα αναγνωριστικά των cookies
• Το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε
• Τη χώρα ή περιοχή και τη γλώσσα προτίμησής σας
• Τα στοιχεία σύνδεσης 
• Περιεχόμενο που έχετε επιλέξει να αναπαράγετε σε ένα από τα προϊόντα μας (για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα 
 «ιστορικό» στην εφαρμογή HEOS)
• Τις σελίδες που επισκέπτεστε στους ιστότοπούς μας
• Τις διαφημίσεις της Sound United στις οποίες έχετε κάνει κλικ

Με εξαίρεση τις βασικές πληροφορίες για τη συσκευή σας που είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις 
εφαρμογές λογισμικού μας, έχετε την επιλογή ως προς το ποιες πληροφορίες  θα παράσχετε.  Δεν απαιτείται η παροχή προσωπικών 
δεδομένων πέρα από τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.  Ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην παράσχετε συγκεκριμένες 
πληροφορίες, αυτό μπορεί να σημαίνει πως ορισμένες δυνατότητες των προϊόντων και των υπηρεσιών μας δε θα σας είναι 
διαθέσιμες, ή ότι η απόδοση των προϊόντων θα μειωθεί.  Για παράδειγμα, η καταχώριση ενός λογαριασμού επιτρέπει τη χρήση μιας 
ποικιλίας δυνατοτήτων και υπηρεσιών στις εφαρμογές λογισμικού μας, αλλά θα πρέπει να παράσχετε μια διεύθυνση email γι’ αυτήν 
την καταχώριση.   



Γιατί συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες και πώς χρησιμοποιούνται;

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:
• Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σε εσάς
• Διατήρηση επαφής μαζί σας
• Βελτιστοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας 
• Έρευνα αγοράς 
• Εξυπηρέτηση πελατών και χειρισμός παραπόνων/διαφορών
• Εκτέλεση ελέγχων, π.χ. λογιστικών ελέγχων
• Ανταπόκριση στις νομικές μας υποχρεώσεις
• Ενεργοποίηση ή εγγραφή ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών ή ενίσχυση λειτουργικότητας
• Συμμετοχή στις online κοινότητες της Sound United, που συμπεριλαμβάνει τα κανάλια/τις σελίδες των μέσων κοινωνικής 
 δικτύωσης και τα blog μας
• Αποθήκευση των προτιμήσεών σας για μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες από τη Sound United ώστε να μη 
 χρειάζεται να συλλέγουμε εκ νέου τα στοιχεία
• Όταν μας επιτρέπετε να σας κρατάμε ενήμερους σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή όταν σας προσφέρουμε να δοκιμάζετε 
 νέα προϊόντα και υπηρεσίες
• Λήψη εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που σχετίζονται με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, 
 με βάση τις πληροφορίες που έχετε μοιραστεί μαζί μας και με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέσω cookies ή μέσω 
 παρόμοιων τεχνικών όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τα blog και τα προϊόντα της Sound 
 United 

Εάν δεν έχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να προκύψουν τα παρακάτω προβλήματα (ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει όλες 
τις πιθανές επιπτώσεις):
• Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε ενημερώσεις για τα προϊόντα της Sound United που χρησιμοποιείτε ή οι εν λόγω 
 ενημερώσεις μπορεί να μη λαμβάνονται έγκαιρα 
• Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας 
 παράσχουμε τις υπηρεσίες αυτές γρήγορα
• Τα προϊόντα της Sound United που έχετε στην κατοχή σας μπορεί να μη λειτουργούν τόσο καλά (δηλαδή οι μουσικές σας 
 προτιμήσεις ή οι προτιμώμενες πηγές μουσικής μάς επιτρέπουν να ενεργοποιούμε γρηγορότερα κάποιο συγκεκριμένο 
 περιεχόμενο ή επιλογές όταν αναπαράγετε μουσική) 

Μπορεί να αναλύσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε ένα προφίλ με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, 
έτσι ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με πληροφορίες που πιστεύουμε ότι είναι σχετικές με εσάς, σε αντίθεση με 
πληροφορίες που είναι πιο γενικές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε πρόσθετες πληροφορίες που είναι ευρέως διαθέσιμες 
σχετικά με εσάς από άλλες πηγές για να γίνει αυτό πιο αποτελεσματικά. Τα προσωπικά σας στοιχεία μάς βοηθούν, επίσης, να 
εντοπίζουμε και να μειώνουμε τις απάτες.  Δε χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Δε θα διαθέσουμε τα δεδομένα σας προς πώληση σε τρίτους. Ποτέ δεν το έχουμε κάνει και δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό στο 
μέλλον. 

Ποια είναι η νομική βάση για τη λήψη των στοιχείων μου βάσει του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR);

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκπλήρωση της σύμβασης για την παροχή του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας που έχουν ζητηθεί.  Για ορισμένα στοιχεία που επιλέγετε να παρέχετε πέρα από αυτό, όπως πληροφορίες για τη 
διεύθυνση ή τις προτιμήσεις που μοιράζεστε, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συναίνεση.  Σε περίπτωση που έχετε 
συναινέσει να γίνει επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να αποσύρετε την εν λόγω συναίνεση, αναφέροντας ότι αυτό 
επιθυμείτε, μέσω της ιστοσελίδας privacy@soundunited.com.  Η ανάκληση θα μπει σε εφαρμογή μόλις την παραλάβουμε και την 
επεξεργαστούμε και θα ισχύει για τα δεδομένα σας από εκείνη την ημερομηνία και μετά.  Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις 
οποίες επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με βάση νόμιμα συμφέροντα όπως η πρόληψη της απάτης.  Η επεξεργασία των βασικών 
πληροφοριών του υπολογιστή και της συσκευής είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασής μας, για να μπορέσετε να 
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας.

Πόσο κρατάμε τα στοιχεία σας;

Κρατάμε τα στοιχεία σας μέχρι να μας ενημερώσετε διαφορετικά, αφού επισκεφτείτε το κέντρο απορρήτου μας στο 
privacy@soundunited.com, ή εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει και, 
στη συνέχεια, αν δεν υπάρχει νομικός λόγος για να τα κρατήσουμε, θα διαγραφούν ως μέρος της κανονικής μας, περιοδικής 
ενημέρωσης της βάσης δεδομένων των χρηστών μας.



Ποιος έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας;

Δε θα διαθέσουμε προς πώληση ούτε θα ενοικιάσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους. Όλες οι επικοινωνίες προς εσάς θα προέρχονται 
από τη Sound United και τις εταιρείες της ή ττις φίρμες της. Δε θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους για να τους 
επιτρέψουμε να σας πουλήσουν προϊόντα, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει να μας επιτρέψετε να το κάνουμε αυτό. 

Δε μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους για τους παρακάτω λόγους, παρά μόνο με υπάρχουσες συμφωνίες που διέπουν τη 
χρήση των πληροφοριών σας και τη σχέση τους με τη Sound United.

Μπορεί να αναθέσουμε σε έμπιστους τρίτους την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, χρησιμοποιούμε τους διακομιστές τρίτων 
για να αποθηκεύσουμε πληροφορίες ή για να σας δώσουμε πληροφορίες όπως, π.χ., μουσικό ή άλλο περιεχόμενο που μπορεί να 
μεταδοθεί από τους διακομιστές μας στα προϊόντα Sound United που έχετε στην κατοχή σας. Εάν μπείτε σε μια συναλλαγή, όπως 
π.χ., αγορά μέσα από μία από τις ιστοσελίδες μας, μπορεί να βάλουμε μια μηχανή αναζήτησης τρίτου να επεξεργαστεί την 
παραγγελία σας ή να την ολοκληρώσει. Οι εν λόγω τρίτοι ειδικεύονται σε τέτοιες υπηρεσίες και κάνουν την αγορά σας γρηγορότερη 
και ευκολότερη.  

Με οποιονδήποτε από τους συνεργάτες μας και αξιόπιστους τρίτους έχουμε συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων ή άλλες 
συμφωνίες για την προστασία των δεδομένων σας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Οι συμφωνίες με αυτούς τους 
επιχειρηματικούς εταίρους περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποκαλυφθούν τα 
προσωπικά σας δεδομένα και απαιτούν επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορεί να μοιραστούμε ανώνυμα δεδομένα με τρίτους, αλλά αυτά δε θα είναι στοιχεία που μπορούν να ταυτιστούν μαζί σας.  Για 
παράδειγμα, ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό αριθμό των χρηστών μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας 
ή ενός συγκεκριμένου προϊόντος.

Κάποιες φορές, η Sound United μπορεί να πουλήσει μια επιχείρηση ή τμήμα μιας επιχείρησης σε άλλη εταιρεία. Μια τέτοια 
μεταβίβαση κυριότητας θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων, που σχετίζονται άμεσα με 
την εν λόγω επιχείρηση, στην αγοράστρια εταιρεία.

Μπορεί επίσης να χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εάν απαιτηθεί ή ζητηθεί στο πλαίσιο μιας νομικής 
εντολής ή νομικής διαδικασίας, όπως π.χ., κλήτευσης ή δικαστικής εντολής.  Η εταιρεία υπόκειται, επίσης στις εξουσίες έρευνας και 
εκτέλεσης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), του Υπουργείου Μεταφορών ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου 
οργανισμού δημοσίου δικαίου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η τοποθεσία των προσωπικών σας στοιχείων

Η Sound United µπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδοµένα στο cloud. Αυτό σηµαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδοµένα 
µπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για λογαριασµό της Sound United από πάροχο υπηρεσιών cloud και θα µπορούσαν να 
αποθηκευτούν σε διαφορετικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσµο. Η Sound United κάνει χρήση οργανωτικών µέτρων και επιδιώκει 
να συνάψει συµβάσεις µε τρίτους για προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων και να επιβάλει παρόµοιες, αλλά σε καµία 
περίπτωση λιγότερο περιοριστικές απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών cloud, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων ότι 
τα προσωπικά σας δεδοµένα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται 
παραπάνω.

Τα δεδοµένα µεταφέρονται στις Ηνωµένες Πολιτείες µε βάση τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες µεταξύ του ελεγκτή και του 
επεξεργαστή.  Συνάπτουµε συµβάσεις µε επεξεργαστές δεδοµένων που φροντίζουν ώστε τα δεδοµένα σας να µπορούν να 
υποβληθούν σε επεξεργασία µόνο για περιορισµένους και συγκεκριµένους σκοπούς σύµφωνα µε την συγκατάθεσή σας.  Ο 
επεξεργαστής δεδοµένων προσφέρει το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως κι εµείς και θα µας ενηµερώσει αν αποφασίσει ότι 
αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή.  Εάν λάβουµε µια τέτοια ειδοποίηση, τότε ο επεξεργαστής δεδοµένων θα 
σταµατήσει την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και θα λάβει άλλα εύλογα και κατάλληλα µέτρα για την 
αποκατάσταση της εν λόγω αδυναµίας.  Παρόλο που τα προσωπικά σας στοιχεία βρίσκονται σε άλλη χώρα, τα δικαστήρια, οι 
αρχές επιβολής του νόµου και εθνικής ασφάλειας στη χώρα αυτή έχουν πρόσβαση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας. 



Ποια μέτρα ασφαλείας υπάρχουν για να αποφευχθεί η απώλεια, η
κατάχρηση ή η αλλοίωση των στοιχείων σας;

Καμία μεταφορά δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. Ως αποτέλεσμα, αν και κάνουμε 
τα πάντα για να προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια 
των δεδομένων που μας στέλνετε από το διαδίκτυο, email ή άλλες ηλεκτρονικές μεθόδους επικοινωνίας και, ως εκ τούτου, το κάνετε 
με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την 
ασφάλειά τους στα συστήματα μας, ώστε να τα προστατέψουμε από απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση.

Επιδιώκουμε τη συμμετοχή στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε τις αρχές της 
Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση: https://www.privacyshield.gov/welcome.  Μπορείτε να βρείτε κατάλογο συμμετεχόντων 
στην Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση: https://www.privacyshield.gov/list.  Η Ασπίδα Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων παρέχει, επίσης, σε μεμονωμένα άτομα τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν έναν εναλλακτικό πάροχο 
επίλυσης διαφορών για διευθέτηση των καταγγελιών, παρέχοντάς σας δωρεάν επίλυση παραπόνων.  Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με αυτή την εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 
http://go.adr.org/privacyshieldannex.html. 

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα
στοιχεία σας

Η ακρίβεια των στοιχείων σας είναι σημαντική για εμάς. Εάν αλλάξετε email, ή οποιαδήποτε από τις άλλες πληροφορίες που έχουμε 
είναι ανακριβής ή παλιά, στείλτε μας email στο: privacy@soundunited.com, ή γράψτε μας στην Ευρώπη, στη διεύθυνση: Sound 
United Europe, Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The Netherlands. Στην Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία γράψτε 
μας στη διεύθυνση: Privacy O�cer, Sound United, 1Viper Way, Vista, California, 92081, USA. Στην Ασία, γράψτε μας στη διεύθυνση: 
Privacy O�cer, D&M Holdings, D&M Building, 2-1 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kanagawa, JAPAN

Θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε εξέταση των προσωπικών σας δεδομένων. Όπου αυτό είναι ευλόγως εφικτό, η εξέταση θα 
περιέχει πληροφορίες σχετικά με την πηγή (εάν είναι ευλόγως διαθέσιμη), τον τύπο, τον σκοπό και τις κατηγορίες παραληπτών των 
σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν, να διαγραφούν ή να αποκλειστούν τα προσωπικά σας δεδομένα.  Θα έχετε επίσης 
δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (πρόσβαση στα δεδομένα σας σε μία δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη και 
μηχανικά αναγνώσιμη μορφή) για τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε απευθείας σε εμάς.
Εάν έχετε παράπονα που θέλετε να υποβάλετε μπορείτε να το κάνετε στην τοπική εποπτική αρχή.
Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να επικαλεστείτε δεσμευτική διαιτησία για καταγγελίες που αφορούν 
την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εάν δεν επιλυθεί το θέμα με οποιονδήποτε άλλον μηχανισμό της Ασπίδας 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Για να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα θα πρέπει να στείλετε ένα αίτημα στο 
privacy@soundunited.com ή στην επαφή που αναφέρεται στη σχετική ειδοποίηση περί προσωπικού απορρήτου. Η Sound United 
μπορεί να απαιτήσει:
1) να καθορίσετε το είδος των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
2) να καθορίσετε, στον βαθμό που αυτό είναι ευλόγως εφικτό, το σύστημα δεδομένων στο οποίο ενδεχομένως αποθηκεύονται τα 
 προσωπικά δεδομένα,
3) να αποδείξετε την ταυτότητά σας και,
4) σε περίπτωση διόρθωσης, να καθορίσετε τους λόγους για τους οποίους είναι λανθασμένα ή ελλιπή τα προσωπικά δεδομένα.

Εντός τεσσάρων εβδομάδων αφότου παραλάβει το αίτημα ή την ένστασή σας, η Sound United θα σας ενημερώσει εγγράφως ή με 
email, είτε (i) για την ενέργεια στην οποία έχει προβεί ή στην οποία πρόκειται να προβεί η Sound United σε απόκριση του 
ερωτήματός σας, ή (ii) την τελική ημερομηνία κατά την οποία θα ενημερωθείτε για τη θέση της Sound United σχετικά με το αίτημά 
σας, η οποία ημερομηνία δε θα είναι αργότερα από οκτώ εβδομάδες μετά τη λήψη του αιτήματός σας. 

Οι επιλογές σας

Έχετε την επιλογή να λαμβάνετε ή όχι πληροφορίες από εμάς. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε άμεση επικοινωνία διαφημιστικού 
περιεχομένου από εμάς, τότε:: 
• μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια που βρίσκονται στο έντυπο βάσει του οποίου συλλέγουμε 
 τις πληροφορίες σας, ή 
• μπορείτε να επιλέξετε να διαγραφείτε από οποιαδήποτε επικοινωνία απαντώντας στην επικοινωνία που ενδεχομένως σας έχει 
 σταλεί συνήθως μέσω του πλήκτρου «unsubscribe» ή του συνδέσμου για το κέντρο προτιμήσεων.

Εάν επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες από εμάς ή εάν κάνετε κατάργηση εγγραφής από τις επικοινωνίες μας δεν θα 
επικοινωνήσουμε πλέον μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω email, τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος, εκτός αν επιλέξετε να 
δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας. 



Χρήση των cookies

Όπως κάνουν οι περισσότερες ιστοσελίδες, οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν «cookies». Οι εφαρμογές μας μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιούν cookies.  Cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μπορεί να αποσταλεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή σε 
άλλη συσκευή και να αποθηκευτεί αυτόματα στον υπολογιστή σας ή στην κινητή συσκευή. Τα cookies χρησιμοποιούνται συνήθως 
για να παρακολουθούνται οι επισκέψεις σας σε μια ιστοσελίδα ή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές, ώστε να μη 
χρειάζεται να συνδέεστε σε κάθε σελίδα και να αναλύετε τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή. Μεταξύ 
άλλων, αυτό μπορεί να επιτρέψει στους διαχειριστές της ιστοσελίδας και στους παρόχους εφαρμογών να σας εξυπηρετήσουν 
καλύτερα. Μπορεί να είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ή την κινητή συσκευή να απορρίπτει τα 
cookies, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποια τμήματα των δικτυακών τόπων ή 
εφαρμογών.

Είναι δυνατόν να απενεργοποιήσετε τα cookies ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις του περιηγητή σας. Η απενεργοποίηση των cookies 
μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια λειτουργικότητας, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Σύνδεσμοι με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που ελέγχονται από άλλους οργανισμούς. Αυτή η 
πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τις ιστοσελίδες μας, γι’ αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε τις 
δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων στις άλλες ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Δε μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για τις 
πολιτικές και τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, ακόμη και αν έχετε πρόσβαση σε αυτούς 
με τη χρήση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας.

Επιπλέον, εάν συνδεθήκατε με την ιστοσελίδα μας μέσω του δικτυακού τόπου κάποιου τρίτου, δε μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι 
για τις πολιτικές και τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών και των φορέων εκμετάλλευσης του εν λόγω 
ιστότοπου και συνιστούμε να ελέγχετε την πολιτική του εν λόγω ιστότοπου.

Παιδιά έως 16 ετών

Μας ενδιαφέρει η προστασία της ιδιωτικής ζωής παιδιών ηλικίας έως 16 ετών. Εάν είστε έως 16 ετών, πρέπει να παίρνετε πρώτα 
άδεια από τον γονέα/κηδεμόνα σας κάθε φορά που μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Οι ιστοσελίδες μας δεν 
προορίζονται για χρήση από παιδιά, ούτε προσεγγίζουμε παιδιά για τον σκοπό αυτό. Δεν αποκτάμε ούτε επιδιώκουμε να 
αποκτήσουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά ούτε ζητάμε τέτοια στοιχεία από παιδιά.

Αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής

Αναθεωρούμε αυτήν την πολιτική τακτικά. Η πολιτική αυτή ενημερώθηκε για τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2018.


