
Πολιτική Απορρήτου

Το b2green.gr σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας εγγυάται ότι καταβάλει 
κάθε εύλογη προσπάθεια για την προστασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων 
αυτών γίνεται πάντα μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (Νόμοι 2472/1997 
και 3471/2006). Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας επιτρέπετε, 
δεδομένου ότι κάθε φορά που καταχωρείτε ένα στοιχείο σας, τεκμαίρεται ότι 
αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία του. Η ασφάλεια των δεδομένων σας είναι 
διαρκής στόχος μας: χρησιμοποιούμε την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να σας 
προσφέρουμε ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές μαζί μας.

Περαιτέρω, κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας στον διαδικτυακό μας τόπο, 
αποθηκεύονται κάποιες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP του παρόχου σας, ο 
διαδικτυακός τόπος από τον οποίο φτάσατε στο site μας, καθώς και η ημερομηνία και 
η διάρκεια της επίσκεψής σας. Διευκρινίζουμε ότι τα στοιχεία αυτά δεν διασυνδέονται 
με τα προσωπικά σας δεδομένα και χρησιμοποιούνται για την καλύτερη εξυπηρέτησή 
σας μέσω της βελτίωσης του διαδικτυακού μας τόπου.

Κατά την καταχώρηση της ζήτησης σας, θα αποθηκεύσουμε τα αναγκαία προσωπικά 
σας δεδομένα για την υποβολή της ζήτησης προς τους επαγγελματίες, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτήν, αποστέλλοντας σας την προσφορά τους. 

Με την βοήθεια των cookies, μικρών αρχείων προσωρινών ή μόνιμων, αποθηκεύονται 
στον υπολογιστή σας, κατά την πλοήγηση, ορισμένες πληροφορίες, που δεν σχετίζονται 
με τα προσωπικά σας δεδομένα ούτε τα χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε 
την ταυτότητά σας, αλλά εξυπηρετούν στην καλύτερη πλοήγηση και προβολή των 
πληροφοριών βάσει των προτιμήσεών σας. Είναι στην διακριτική σας ευχέρεια η 
αποθήκευση ή διαγραφή των αρχείων αυτών, δυστυχώς όμως, τυχόν διαγραφή τους 
πιθανότατα θα περιορίσει τις δυνατότητες πλοήγησης και χρήσης της ιστοσελίδας μας. 

Το b2green.gr πέρα από όσα προαναφέρθηκαν, δεν πουλά ούτε ενοικιάζει προσωπικά 
δεδομένα σε τρίτους. Τυχόν μεταβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτους γίνεται 
μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλει. Παράλληλα καταβάλει κάθε 
εύλογη προσπάθεια να αποτρέψει οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη 
επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους.

Η πολιτική προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του b2green.gr, όπως 
περιγράφεται στο παρόν, είναι ενιαία και εφαρμόζεται συμπληρωματικά ως προς κάθε 
επιμέρους ειδικό κανονισμό του b2green.gr ή/και στους όρους χρήσης του παρόντος 
διαδικτυακού τόπου ή/και στους όρους τυχόν ειδικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. 
Το b2green.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να τροποποιεί τους παρόντες 
όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, πάντα όμως με γνώμονα την 
διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων.



Πολιτική Απορρήτου

Το b2green.gr  δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα μελών 
ακόμη κι αν πρόκειται για μέλη που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών 
του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων μας μπορεί να γίνει μόνο σε 
περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος επιθυμεί την διακοπή της χρήσης των υπηρεσιών 
του b2green.gr  και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, 
προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Τα μέλη που για προσωπικούς τους λόγους επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από 
την βάση δεδομένων μας θα πρέπει:

1. Να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στο 
b2green.gr.

2. Να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου 
τους, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα 
στην βάση δεδομένων μας.

3. Η τελευταία ζήτηση την οποία υπέβαλαν οι χρήστες να έχει υποβληθεί τουλάχιστον 
30 ημέρες πριν.

4. Η τελευταία αποδοχή ζήτησης από επαγγελματίες να έχει γίνει τουλάχιστον 30 
ημέρες πριν.

5. Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα οι καταχωρήσεις και οι πληροφορίες 
που αποθηκεύονται στο b2green.gr δεν διαγράφονται σε καμία περίπτωση και 
παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή αρχής εφόσον 
κάτι τέτοιο τους ζητηθεί.

6. Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων μας, το b2green.
gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η 
διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 1 μήνα 
ή μεγαλύτερο από 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης που 
πληροί τους ανωτέρω όρους.


