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Cookies 

Η ιστοσελίδα “Doingbusiness.gr” χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του 

επισκέπτη/χρήστη κατά την χρήση των υπηρεσιών του φόρουμ (εγγραφή/σύνδεση). Τα 

cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ 

χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή 

του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη στο 

φόρουμ και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες 

οι υπηρεσίες του “Doingbusiness.gr” είναι χρήσιμες. Ο επισκέπτης/ χρήστης του 

“Doingbusiness.gr” μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του 

“Doingbusiness.gr”, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία 

περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών του 

“Doingbusiness.gr” δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να 

έχει περαιτέρω πρόσβαση στις σελίδες αυτές. 

 

Προσωπικά Δεδομένα 

Το “Doingbusiness.gr” εφαρμόζοντας στο ακέραιο τις οδηγίες προστασίας προσωπικών 

δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα 

σχετικά με τις πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας (οδηγία 2000/31/ΕΚ, 

ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών 

(Ν.2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές 

διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν.2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις 

του Προέδρου της επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα ΠΔ 207/1998, 

79/2000, το άρθρο 8 του Ν.2819/2000 και του Ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ 

και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των 

προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας και με κανέναν τρόπο δεν 

αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά τους στοιχεία 

και τις πληροφορίες που υποβάλλονται προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά 



στοιχεία των επισκεπτών ύστερα από αίτηση δύνανται να διαγραφούν οριστικά και δεν 

παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. 

 

Μεταβολή των όρων 

Ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων της Ιστοσελίδας “Doingbusiness.gr” κατανοεί και 

συμφωνεί, ότι όλοι οι αναφερόμενοι όροι, στο σύνολο του περιεχομένου τους ή 

μεμονωμένα, δύνανται να αλλάξουν ή να μετατραπούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς 

προειδοποίηση. 

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της 

συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να 

απευθύνεστε στο τηλ +30 2111163042, email: info@doingbusiness.gr). 
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