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ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Οποτεδήποτε, έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη χρήση 

των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να έρθετε σε επαφή 

μαζί μας και να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε τα 

προσωπικά σας στοιχεία καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Μπορεί να σας 

ζητήσουμε γραπτώς την εντολή σας, αλλά θα παύσουμε τη χρήση 

των προσωπικών σας στοιχείων, σύμφωνα με την  

επιθυμία σας.

Η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται με διάφορους 

τρόπους για την πλέον αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

εταιρείας μας και για την εκπλήρωση των συμβατικών μας 

υποχρεώσεων προς εσάς. Στην περίπτωση, που απαιτήσετε να 

παύσουμε τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων με 

οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί, μη έχοντας άλλη επιλογή, να 

αναγκαστούμε να διακόψουμε την επιχειρηματική συνεργασία 

μαζί σας, χωρίς περαιτέρω υποχρέωση, τερματίζοντας 

οποιαδήποτε συμφωνία έχουμε μαζί σας, σύμφωνα με τους 

όρους της.

Ελπίζουμε κάτι τέτοιο να μην συμβεί και επιθυμούμε την 

προσεκτική ανάγνωση της Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου, για 

να βεβαιωθείτε ότι την έχετε κατανοήσει πλήρως. Από πλευράς 

μας, δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των 

προσωπικών σας στοιχείων και επιθυμούμε την αμοιβαία 

εμπιστοσύνη σας στη συνεργασία μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική 

Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε μαζί μας:

1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) infocenter_gr@amway.com 

2. Στο τηλέφωνο +30 210 95 52 900, 

3.  Στο φαξ +30 2109578255, ή

4.  Μέσω ταχυδρομείου, στη διεύθυνση, Amway Hellas, 

Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196, Καλλιθέα 176 71, Ελλάδα.

ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προσωπικά Στοιχεία - Με τον όρο προσωπικά στοιχεία εννοούμε 

συγκεκριμένες πληροφορίες που μας δίνουν σαφή στοιχεία για το 

άτομό σας, όπως για παράδειγμα το όνομά σας. Επίσης, στα 

προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες που μας 

δίνουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε άλλα στοιχεία για το 

άτομό σας, όπως για παράδειγμα η διεύθυνσή και ο αριθμός 

τηλεφώνου σας. Επίσης, πληροφορίες που συνδυαζόμενες με 

παρόμοιου τύπου στοιχεία, θα μας οδηγήσουν στην αναγνώρισή 

του ατόμου σας, όπως για παράδειγμα, το φύλο σας, η ημερομηνία 

γέννησης και άλλα.

Ευαίσθητα Προσωπικά Στοιχεία - Ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία 

θεωρούνται τα προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με φυλετική ή 

εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις ή δεσμούς, θρησκευτική ή 

φιλοσοφική πίστη, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και 

στοιχεία που αφορούν την προσωπική υγεία και τη σεξουαλική 

ζωή. Για τη συγκέντρωση ευαίσθητων προσωπικών στοιχείων 

απαιτείται εκ μέρους σας, ξεχωριστή, ρητή συγκατάθεση. Δεν 

συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία.

Συναθροιστικές ή "Aνώνυμες" Πληροφορίες - Στα προσωπικά 

στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται οι συναθροιστικές ή ανώνυμες 

πληροφορίες, οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τα 

προσωπικά σας χαρακτηριστικά. Με τον όρο συναθροιστικές ή 

ανώνυμες πληροφορίες εννοούμε οποιαδήποτε πληροφορία 

αφορά στο άτομό σας και μπορεί να συμπεριληφθεί σαν στοιχείο 

μιας έκθεσης που αναφέρεται σε μια ομάδα ατόμων ή ένα 

γράφημα ή ένα διάγραμμα ποσοστών που δείχνει τα χαρακτηριστικά 

σας, αποκλειστικά και μόνο, σαν στοιχείο ομάδας ατόμων.

Για παράδειγμα, "το 20% των ABO μας έχουν αγοράσει 

οδοντόκρεμα Glister τον περασμένο μήνα" ή "4 από τα 5 άτομα 

στην Ευρώπη έχουν δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή."

Οι συναθροιστικές ή ανώνυμες πληροφορίες περιλαμβάνουν 

επίσης το Uniform Resource Locator ("URL") μιας ιστοσελίδας που 

μπορούν να σας παραπέμψουν στις ιστοσελίδες μας, το 

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου για ΑΒΟ και Μέλη 

Εκτιμούμε πολύ τη μεταξύ μας συνεργασία. Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για σας η προστασία του απορρήτου 

των προσωπικών σας στοιχείων. Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε μαζί σας, με τρόπο που να σέβεται το απόρρητο 

των προσωπικών σας στοιχείων. Για το λόγο αυτό, υιοθετήσαμε την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Η Πολιτική αυτή περιέχει (α) ποια θεωρούμε προσωπικά στοιχεία (β) τι είδους προσωπικά στοιχεία μπορεί να 

συγκεντρώσουμε για το άτομό σας (γ) με ποιο τρόπο, πότε και που μπορεί να συγκεντρώσουμε αυτά τα προσωπικά 

στοιχεία (δ) με ποιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία (ε) σε ποια περίπτωση θα 

μεταφερθούν σε τρίτα πρόσωπα (στ) τα μέτρα που θα λάβουμε για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία 

ασφαλή και (ζ) τα δικαιώματά σας όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων. Και το πλέον 

σημαντικό, θα κατανοήσετε (η) τις επιλογές που έχετε αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων.
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Πρωτόκολλο Internet ("IP") διεύθυνση (ο οποίος είναι ένας αριθμός 

που αυτόματα και τυχαία προσδιορίζεται στον υπολογιστή σας 

κάθε φορά που μπαίνετε στο δίκτυο), το λειτουργικό σας σύστημα 

και τον τύπο του browser, ή την αναζήτηση όρων στις ιστοσελίδες 

μας. Φυσικά, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση IP εάν συνδέεστε on line 

με εμάς, μέσω κάποιας ιστοσελίδας. Η διεύθυνση σας IP είναι 

ορατή από τις περισσότερες ιστοσελίδες τις οποίες επισκέπτεστε. 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απαιτούμενα Προσωπικά Στοιχεία πουπροκύπτουν από την 

Πολιτική - Για να είμαστε συνεπείς στις συμβατικές υποχρεώσεις 

απέναντί σας, πρόκειται να συλλέξουμε συγκεκριμένα προσωπικά 

σας στοιχεία. Με την υπογραφή της Αίτησης Εγγραφής AΒΟ, ή 

της Αίτησης Εγγραφής σας ως Μέλους, που στη συνέχεια γίνεται 

αποδεκτή από εμάς, ή με την αγορά προϊόντων από εμάς, 

αποδέχεστε ότι ένα συμβόλαιο έχει υπογραφεί ανάμεσά μας και 

θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να 

εκπληρώσουμε τους όρους αυτού του συμβολαίου, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο που θα δείτε παρακάτω με τίτλο 

‘Πως Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Σας Στοιχεία’. Αυτά τα 

απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία που προκύπτουν από την 

πολιτική περιλαμβάνουν:

1.  Ονοματεπώνυμο/Τίτλος

2.  Διεύθυνση

3.  Τηλέφωνα

4.  Νούμερα Φαξ 

5.  Ηλεκτρονικές διευθύνσεις

6.  Ημερομηνία Γέννησης /Ηλικία

7.  Κωδικός Αριθμός AΒΟ / Μέλους

8.   Πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα και/ή άλλες πληροφορίες 

αποπληρωμής

9.  Η αποδοχή σας των όρων συμφωνίας

10.  Οικονομικές συναλλαγές ή Ληφθείσες Αμοιβές (όσον αφορά 

τη μεταξύ μας συνεργασία.)

11.  Πληροφορίες για την Ανεξάρτητη Επιχείρησής σας Amway 

(συμπεριλαμβανομένων του επιπέδου, της κατάστασης,  

των προσωπικών επιτευγμάτων και των επιτευγμάτων  

ομάδας σύμφωνα με το Πλάνο Ανεξάρτητης Επιχειρηματικής 

Δραστηριότητας)

12.  Όνομα εταιρείας της Ανεξάρτητης Επιχείρησης Amway, 

ιδιοκτήτες/κάτοχοι και λεπτομέρειες διαχείρισης)

13.  Αριθμός των Πελατών/Μελών/AΒΟ που είναι εγγεγραμμένοι 

και εξυπηρετούνται από σας.

Πρόσθετα Προσωπικά Στοιχεία - Από την επικοινωνία μας 

μπορεί κατά διαστήματα να συγκεντρώσουμε μεταξύ άλλων και τα 

ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: 

1.  Φύλο

2.  Αριθμό Ταυτότητας

3.  Ιστορικό Επικοινωνίας και Περιεχόμενο

4.   Αριθμό Διαβατηρίου ή Αριθμό PIN για τις ιστοσελίδες μας 

ή για τις τηλεφωνικές υπηρεσίες μας 

5.  Προτιμήσεις σε Προϊόντα και ιστορικό χρήσης

6.  Δράση στις ιστοσελίδες μας

7.  Καταναλωτικές Συνήθειες και Χόμπι

8.  Ιδιαίτερες Διατροφικές Συνήθειες

9.  Επαγγέλματα

10. Δραστηριότητες μαζί μας ή με τους Πελάτες

11. Επιχειρήσεις/Υπηρεσίες/Απόψεις για τα Προϊόντα

12.  Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Αποφάσεις σας για τη 

μεταξύ μας συνεργασία

13. Πρόσβαση στο Internet, Δυνατότητες και Συνήθειες

14. Χρήση Internet

15. Προτιμήσεις Μέσων Επικοινωνίας

16. Προτιμήσεις σε θέματα Εκπαίδευσης

17. Ξένες Γλώσσες

18. Καταναλωτική Συμπεριφορά

19.  Προτιμήσεις ή Απαιτήσεις όσον αφορά στην Επιχειρηματική 

Υποστήριξη

20. Ιστορικό Ένταξης ή ενημερότητα για την Amway

21. Βαθμό Ικανοποίησης

22.  Συμμετοχή σε Ομαδικές Συναντήσεις σχετικές με την 

Επιχείρηση Amway

23. Τόπο Γέννησης

24. Εθνικότητα

25.  Αριθμό Διαβατηρίου, Ημερομηνία Έκδοσης, Τόπο Έκδοσης 

και Ημερομηνία Λήξης

26. Iδιαίτερα Ταξίδια και Διανυκτερεύσεις

Δεν προτιθέμεθα εν γνώσει μας να συγκεντρώσουμε προσωπικά 

στοιχεία από κανένα άτομο κάτω των 18 χρόνων. Εάν 

ανακαλύψουμε ότι αθέλητά μας έχουμε συλλέξει προσωπικά 

στοιχεία από ανήλικο άτομο, θα αποκλείσουμε αυτά τα στοιχεία 

από τις βάσεις δεδομένων μας.

Φωτογραφικό ή/και Οπτικοακουστικό Υλικό - Τελικά, 

μπορούμε να συλλέξουμε φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό 

υλικό με την εικόνα σας και/ή να ηχογραφήσουμε τη φωνή σας 

και/ή τις συνοδευτικές δηλώσεις, σύμφωνα με την ιδιότητά σας 

σαν AΒΟ ή Μέλος, αλλά οι φωτογραφίες, οι ηχογραφήσεις ή οι 

δηλώσεις θα χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, μεταβληθούν, 

δημοσιευτούν και/ή θα εγκριθούν μόνο βάσει συγκεκριμένης, 

ξεχωριστής συγκατάθεσης σας στο Συμβόλαιο Εγγραφής ABO ή 

Μέλους και/ή αλλιώς.

ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ 

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

Όταν μας τηλεφωνείτε, μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα, φαξ ή 

επισκέπτεστε τις δημοσιευμένες ιστοσελίδες μας, μπορεί να 

επιθυμείτε να μας δώσετε πληροφορίες για τα προσωπικά σας 

στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουμε ή θα μοιραστούμε με κάποιο 

Ιδιοκτήτη Επιχείρησης Amway (ABO) ή Μέλος, επειδή θα θέλετε 
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να έρθει σε επαφή μαζί σας για να απαντήσει σε σχόλια ή σε 

αιτήματά σας. Σε τέτοια περίπτωση, μπορεί η επαφή σας να 

αρχειοθετηθεί σε αναλόγου είδους αρχεία επαφών ή σε ένα 

προσωπικό σας αρχείο.

Εγγραφή - Όταν εγγράφεστε σαν ABO ή Μέλος, συγκεντρώνουμε 

προσωπικά στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στις αιτήσεις 

εγγραφής σας ABO ή Μέλους. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να 

περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, φαξ, διεύθυνση  

e-mail, αριθμό ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης και τραπεζικές 

κάρτες/αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών για τρόπο 

αποπληρωμής, εκτός άλλων πραγμάτων.

Αποτέλεσμα της αίτησης εγγραφής σας είναι η κατοχή ενός 

κωδικού AΒΟ ή Μέλους και επιλέγετε (ή σας παρέχετε αυτόματα) 

ένα ή περισσότερα passwords ή προσωπικοί αριθμοί 

αναγνώρισης '28σε κάποιες περιπτώσεις), τα οποία όλα 

αποθηκεύονται και από εμάς.

Ανανέωση - Όταν ανανεώνεται η εγγραφή σας ABO ή Μέλους, 

μπορεί να συλλέξουμε κάποια προσωπικά σας στοιχεία. Αυτά τα 

στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσφατα ενημερωτικά 

στοιχεία για την προσωπική μας επικοινωνία ή στοιχεία για τις 

τραπεζικές κάρτες και τον τρόπο πληρωμής του ποσού ανανέωσης, 

εκτός άλλων.

Μη Ανανέωση/Tερματισμός - Εάν δεν μπορείτε να ανανεώσετε 

ή επιθυμείτε τον τερματισμό του συμβολαίου σας σαν ABO ή 

Μέλος (ή το συμβόλαιό σας σαν AΒΟ ή Μέλος τερματίζεται από 

μέρους μας), μπορεί να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία από 

εσάς. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι η άποψή σας για μας και/ή 

οι λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφαση να διακόψετε την 

επαγγελματική μας συνεργασία, καθώς επίσης πληροφορίες για 

παραδόσεις ή στοιχεία επικοινωνίας για υπολειπόμενες 

επιχειρηματικές συναλλαγές μεταξύ μας, εκτός των άλλων, ώστε 

να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας, για 

καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των υπαρχόντων ή 

μελλοντικών AΒΟ ή Μελών.

Παραγγελίες - Όταν βάζετε μια παραγγελία προϊόντων ή 

υπηρεσιών, συγκεντρώνουμε προσωπικά στοιχεία (όπως π.χ. 

ονοματεπώνυμο, κωδικό εγγραφής ABO ή Μέλους-εάν υπάρχει-, 

πληροφορίες για την παράδοση προϊόντων, για την επικοινωνία, 

για τις συναλλαγές πληρωμών και διεκπεραίωσης, για τραπεζικές 

κάρτες/τραπεζικούς λογαριασμούς) και διατηρούμε αυτά τα 

στοιχεία, σαν μέρος του ιστορικού παραγγελιοληψιών σας.

Έρευνες/Εκτιμήσεις και Προώθηση Δραστηριοτήτων - Κατά 

διαστήματα, μπορεί να μας δώσετε εκουσίως προσωπικά στοιχεία 

για να ολοκληρώσουμε κάποια έρευνα ή ερωτηματολόγιο ή για να 

συμμετέχουμε σε σφυγμομετρήσεις και προσωποποιημένες 

εκτιμήσεις κατ’ απαίτηση μας και με σκοπό να κατανοήσουμε 

καλύτερα τις ανάγκες σας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας 

και τα προϊόντα μας.

Χρήση Ιστοσελίδων - Όταν χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες μας, 

μπορεί να σας ζητήσουμε να μας δώσετε προσωπικά στοιχεία 

επικοινωνίας, τα οποία στη συνέχεια θα τα συγκεντρώσουμε. 

Πρόσθετα, μπορεί να συγκεντρώσουμε προσωπικά στοιχεία που 

θα αφορούν στην αποδοχή σας των όρων και κανονισμών, τη 

χρήση των Ιστοσελίδων και τις συναλλαγές σας με εμάς,  

μέσω δικτύου.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας -  Όταν έρθετε σε επικοινωνία μαζί 

μας μέσω τηλεφώνου, e-mail, ταχυδρομείου, φαξ ή με άλλο 

τρόπο, μπορεί να διατηρήσουμε ένα αρχείο με το περιεχόμενο 

και την τελική έκβαση αυτής της επικοινωνίας μας.

Εκδηλώσεις και Συναντήσεις Amway - Κατά καιρούς, μπορεί 

να επιθυμείτε να παρευρεθείτε σε εκδηλώσεις ή συναντήσεις 

που υποστηρίζονται από εμάς, για τις οποίες ή στις οποίες 

μπορείτε να παρέχετε προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 

φωτογραφικού και/ή οπτικοακουστικού υλικού με την εικόνα σας 

και/ή την ηχογράφηση της φωνής σας και/ή των δηλώσεων σας. 

Cookies - Όταν μπαίνετε σε επίσημες ιστοσελίδες Amway, 

χρησιμοποιούμε cookies. Τα Cookies είναι αρχεία δεδομένων 

που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Μπορεί να περιέχουν 

πληροφορίες που δίνουν τη δυνατότητα σε έναν προβιβαστή 

ιστοσελίδων να καθορίσει κάθε φορά τις επισκέψεις ενός 

χρήστη σε μια ιστοσελίδα, να δει πως οι χρήστες κινούνται μέσα 

σε μια ιστοσελίδα και να καταγράψει τη συχνότητα που 

επανέρχονται.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε πιστοποιούν με αυθεντικότητα 

και καταγράφουν εάν έχετε αποδεχτεί ή όχι τους Όρους και 

Κανονισμούς Χρήσης (συμπεριλαμβανομένων της Πολιτικής 

Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων). Όλα τα cookies 

που χρησιμοποιούμε έχουν ημερομηνία λήξης που δεν ξεπερνά 

τις έξι (6) εβδομάδες από την ημέρα της εγκατάστασής τους.

Όταν μπαίνετε σε επίσημες ιστοσελίδες Amway, ο server 

συνδέεται με ένα μικρό αρχείο κειμένου στο σκληρό σας δίσκο 

– αυτό είναι το cookie. Αυτό το αρχείο είναι αποκλειστικά για 

εσάς και μπορεί να διαβαστεί από το server ή τον browser. Αυτό 

το μοναδικό cookie μεταβιβάζει σε εμάς ή στη θυγατρική μας ότι 

ο υπολογιστής σας χρησιμοποιήθηκε για να μπείτε σε επίσημες 

ιστοσελίδες Amway.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies για να  

i)   πιστοποιήσουμε και να καταγράψουμε την αποδοχή σας σε 

άλλους εφαρμόσιμους όρους και κανονισμούς, 

ii)   πιστοποιήσουμε και να καταγράψουμε την αποδοχή σας για 

τη διαχείριση άλλων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 

των προσωπικών σας στοιχείων που κατά καιρούς οικειοθελώς 

μας έχει δώσει μέσω των επίσημων ιστοσελίδων Amway, 

σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου 

Προσωπικών Στοιχείων και 

iii)  ανιχνεύσουμε και να καταγράψουμε την κίνηση μέσω των 

επίσημων ιστοσελίδων Amway.
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Τα Cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν  

αποκωδικοποιητές ή να χρησιμοποιηθούν σαν μέσο για να 

μεταφέρουν ιούς. Δεν μπορούν να διαβαστούν από άλλους  

servers και δεν μπορούν να συλλέξουν προσωπικές  

πληροφορίες. Αποτελούν απλώς ένα αναγνωριστικό σημάδι 

ανάμεσα σε εσάς και εμάς, που δεν το μοιραζόμαστε με κανένα 

εκτός της Amway, των θυγατρικών Amway και των Τρίτων Μερών, 

όπως αυτά αναφέρονται σε αυτό το σημείο.

Εάν δεν επιθυμείτε cookies από τις επίσημες ιστοσελίδες Amway 

ή άλλες ιστοσελίδες, ο browser software θα σας επιτρέψει να 

αρνηθείτε την αποδοχή των cookies. Ωστόσο, πρέπει να ξέρετε ότι 

αν αρνηθείτε την επιλογή των cookies ή τροποποιήσετε τα cookies 

σας με οποιονδήποτε τρόπο, μπορεί να αδυνατείτε να έχετε 

πρόσβαση σε επίσημες ιστοσελίδες Amway ή σε ορισμένες 

πληροφορίες, υλικό και/ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στις 

επίσημες ιστοσελίδες Amway.

Τα προσωπικά στοιχεία που σας αφορούν μπορεί να 

συγκεντρώνονται σε εμάς μέσω (α) των θυγατρικών εταιρειών μας 

και/ή των παραρτημάτων τους, (β) πρακτόρων ή συμβαλλόμενων 

τρίτων μερών, συμπεριλαμβανόμενων των συμβαλλόμενων 

εταιρειών συστημάτων πληροφορικής, των συμβαλλόμενων 

εταιρειών αποθήκευσης δεδομένων, των συμβαλλόμενων 

εταιρειών υπηρεσιών τηλεφωνικών κέντρων, των συμβαλλόμενων 

προμηθευτών προϊόντων ή υπηρεσιών, των συμβούλων 

επιχειρήσεων μας και μάρκετινγκ και /ή τραπεζών (συλλογικά, 

"Τρίτα Μέρη"), σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας 

Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτή 

την Πολιτική, τα οποία συλλέγουμε από εσάς (όπως αναφέρονται 

στην παράγραφο με τίτλο ‘Τα Προσωπικά Στοιχεία – Απαιτούμενα 

Προσωπικά Στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την Πολιτική’) θα 

χρησιμοποιηθούν επιπλέον αυτού του συμβολαίου και σαν 

εφαρμόσιμα, όπως ακολούθως:

1.   Για τη διαδικασία καταχώρισης της Αίτησης Εγγραφής σας 

σαν ABO ή Μέλος,

2. Για τη διατήρηση εσωτερικών αρχείων,

3. Για τη διαδικασία καταχώρισης των παραγγελιών που βάζετε,

4.  Για τη διαδικασία πληρωμής από εσάς ή προς εσάς και/ή,

5.  Για τη διευκόλυνση των όρων του Συμβολαίου/Αίτησης 

Εγγραφής σας σαν AΒΟ ή Μέλος (εάν υπάρχει) ή των 

συμβολαίων σας με τις θυγατρικές μας εταιρείες, 

συμπεριλαμβανομένων (χωρίς κανένα περιορισμό) (i) της 

ανίχνευσης και καταγραφής της γραμμής αναδοχής σας  

και (ii) της παροχής πληροφοριών που αφορούν τον  

προσωπικό όγκο αγορών σας και της γραμμής αναδοχής  

σας, των κεκτημένων αμοιβών σας, επιπέδων αναγνώρισης  

και πληροφορίες για την αποδοτικότητα της επιχείρησής  

σας, τον ABO που σας σύστησε, τον άμεσο Άνωθεν  

Πλατινένιο ΑΒΟ και τον Άνωθεν Οργανισμό ABO, σύμφωνα  

με το Πλάνο Ανεξάρτητης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 

της Amway, (iii) του ονόματος, διεύθυνσης, τηλεφωνικών  

αριθμών και/ή ηλεκτρονικών διευθύνσεων των ΑΒΟ ή Μελών 

στην ομάδα σας άνωθεν και κάτωθεν και (iv) της επικοινωνίας 

μαζί σας όσον αφορά την εγγραφή σας, τις παραγγελίες και 

την εξόφληση τους, για επιπλέον πληροφορίες που 

απαιτούνται εκ μέρους ή για να απαντήσουμε στα σχόλια και 

τις ερωτήσεις σας.

6.   Για να εμποδίσουμε ή να αναζητήσουμε φαινόμενα απάτης 

και άλλες εγκληματικές ενέργειες,

7. Για τη συγκέντρωση χρεωστούμενων και/ή

8.   Για την πιστοποίηση της πρόσβασης στις πληροφορίες 

μας, το υλικό, τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα απαιτούμενα 

προσωπικά στοιχεία που προκύπτουν από την πολιτική, καθώς  

και άλλες πληροφορίες προσωπικών στοιχείων, όπως  

αναφέρονται στην παράγραφο με τίτλο ‘Τα Προσωπικά σας 

Στοιχεία – Πρόσθετα Προσωπικά Στοιχεία’ παραπάνω, για τους 

ακόλουθους σκοπούς: 

1.  Να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία

2.  Να συντάξουμε μια δημογραφική έρευνα ή άλλη αναφορά

3.   Να επιβεβαιώσουμε, να επικυρώσουμε ή να διορθώσουμε τα 

προσωπικά σας στοιχεία

4.  Να εκτιμήσουμε την απόδοσή σας σύμφωνα με το Συμβόλαιο 

Εγγραφής σας σαν ΑΒΟ ή Μέλος με εμάς ή τη θυγατρική  

μας εταιρεία

5.  Να παρακολουθήσουμε τη χρήση των παρεχόμενων από 

εμάς πληροφοριών, του υλικού, των προϊόντων και/ή των 

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς κανένα όριο) την 

παρακολούθηση του γενικού επιπέδου δραστηριότητας στις 

επίσημες Ιστοσελίδες Amway

6.   Να εκτιμήσουμε την ικανοποίηση που παίρνετε από τις 

τρέχουσες πληροφορίες, επικοινωνία, υλικού, προϊόντων 

και/ή υπηρεσιών 

7.   Να βελτιώσουμε την ποιότητα και τρόπο εφαρμογής των 

προϊόντων μας, υπηρεσιών, πληροφοριών, επικοινωνίας  

και/ή υλικού, και/ή να τα βελτιώσουμε σύμφωνα με τις  

ανάγκες σας 

8.   Να εξατομικεύσουμε το επίπεδο, το είδος και τη μέθοδο της 

μεταξύ μας επικοινωνίας, παρέχοντάς σας πληροφορίες 

επικοινωνιακό υλικό, προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών 

προς εσάς ή μια ομάδα ατόμων με τις ίδιες χαρακτηριστικές 

ανάγκες

9.   Να διαγνώσουμε προβλήματα με τους servers των 

υπολογιστών μας.

Τελικά, θα χρησιμοποιήσουμε, αναπαράγουμε, μεταβάλλουμε, 

δημοσιεύσουμε και/ή εγκρίνουμε φωτογραφικό και/ή 

οπτικοακουστικό υλικό με την εικόνα σας και/ή θα  
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ηχογραφήσουμε τη φωνή σας και/ή τις δηλώσεις σας μόνο βάσει 

συγκεκριμένης, ξεχωριστής συγκατάθεσης στην Αίτηση/Συμβόλαιο 

Εγγραφής σας ABO ή Μέλους και με κανένα άλλο τρόπο.

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Η Amway δεν δίνει, πουλά, ενοικιάζει ή εμπορεύεται τα  

προσωπικά σας στοιχεία.

Tρίτα Μέρη - Όταν κρίνεται υποχρεωτικό ή ενδείκνυται για τη 

λειτουργία της επιχείρησης, ή για την προσφορά καλύτερων 

υπηρεσιών προς εσάς, μπορεί να δώσουμε μέρος ή το σύνολο 

των προσωπικών σας στοιχείων σε Τρίτα Μέρη με τα οποία έχουμε 

συνάψει σύμβαση, για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των ΑΒΟ/Μελών στην 

κάτωθεν και άνωθεν γραμμή αναδοχής σας. Με όλα τα Τρίτα 

Μέρη στα οποία μπορεί να δώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, 

θα υπάρχει συμφωνία για την εμπιστευτικότητα των προσωπικών 

σας στοιχείων σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απόρρητου 

Προσωπικών Στοιχείων και με τη σχετική νομοθεσία. Οι όροι της 

συμφωνίας μας με τα Τρίτα Μέρη θα περιλαμβάνουν την 

προϋπόθεση τα Τρίτα Μέρη να χρησιμοποιούν τα προσωπικά 

στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για τους λόγους που ορίζει αυτή η 

συμφωνία. Οι λόγοι αυτοί δεν θα έχουν ποτέ πεδίο δράσης 

μεγαλύτερο από τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε 

τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω. 

Δεν θα επιτρέπεται ποτέ στα Τρίτα Μέρη να χρησιμοποιούν τα 

προσωπικά σας στοιχεία για ίδιους σκοπούς. Επίσης, τα Τρίτα 

Μέρη δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν τα προσωπικά σας στοιχεία 

σε άλλα τρίτα μέρη, εκτός κι αν αυτό εξυπηρετεί τη μεταξύ μας 

συμφωνία.

ABO - Εάν είστε ABO/Μέλος, θα λάβετε συμβουλές και 

πληροφορίες από το δικό σας δίκτυο υποστήριξης, που αποτελείται 

από τον ΑΒΟ που σας σύστησε και τον Οργανισμό ΑΒΟ/Μέλους 

Άνωθεν. Εάν είστε Μέλος, θα λάβετε πληροφορίες για τα 

προϊόντα και τις παραγγελίες, καθώς και πληροφορίες από τον 

ΑΒΟ που σας σύστησε για τα προϊόντα που παραγγείλατε από 

εμάς ή τις θυγατρικές μας. Για τη διευκόλυνση αυτής της 

επικοινωνίας, καθώς και για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της 

επιχείρησής μας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας προς 

εσάς, μπορεί να δώσουμε προσωπικά στοιχεία (όπως 

περιγράφονται παραπάνω) και τα προϊόντα που προτιμάτε στον 

ΑΒΟ που σας σύστησε και στον άνωθεν ή κάτωθεν οργανισμό 

σας. Είναι υποχρεωμένοι να ενεργούν σύμφωνα με την ίδια 

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων και το 

σύνολο της σχετικής νομοθεσίας. 

Εκδόσεις - Μπορεί να συλλέξουμε φωτογραφικό ή 

οπτικοακουστικό υλικό με την εικόνα σας και/ή να ηχογραφήσουμε 

τη φωνή σας και/ή τις συνοδευτικές δηλώσεις, σύμφωνα με την 

ιδιότητά σας σαν ΑΒΟ ή Μέλος, αλλά οι φωτογραφίες, οι 

ηχογραφήσεις ή οι δηλώσεις θα χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, 

μεταβληθούν, δημοσιευτούν και/ή θα εγκριθούν μόνο βάσει 

συγκεκριμένης, ξεχωριστής συγκατάθεσης σας στο Συμβόλαιο 

Εγγραφής ABO ή Μέλους και/ή αλλιώς.

Άλλα - Επίσης, μπορεί να αποκαλύψουμε μέρος ή το σύνολο των 

προσωπικών σας στοιχείων σε τρίτα μέρη, με τα οποία δεν έχουμε 

συνάψει καμία συμφωνία, εάν είμαστε από το νόμο υποχρεωμένοι 

να το πράξουμε ή μας το επιτρέπει ο νόμος. Επίσης  

διατηρούμε το δικαίωμα να αναφέρουμε σε εξουσιοδοτημένες 

νομικές υπηρεσίες οποιαδήποτε δραστηριότητα, που με  

καλή μας πίστη, θεωρούμε ότι είναι παράνομη. Εν  

κατακλείδι, μπορεί να αποκαλύψουμε προσωπικά στοιχεία όταν 

λογικά υπάρχει σημαντικός λόγος να προστατεύσουμε τα 

δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλεια άλλων ή  

της εταιρείας. 

Φυσικά, δεν φέρουμε ευθύνη για την πρακτική που ακολουθούν 

τρίτα μέρη ως προς το απόρρητο, τα οποία μπορούν να  

παρέχουν πρόσβαση ή να συνδεθούν με τις πληροφορίες μας, 

το υλικό, τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας.

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Που Αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία -  

Θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε βάσεις 

δεδομένων που διατηρούμε εμείς ή οι θυγατρικές μας εταιρείες, 

στις ΗΠΑ (Alticor Inc. 7575 Fulton Street East. Ada, Michigan. 

49355-0001, ΗΠΑ), στη Γερμανία και την Πολωνία. Κατά 

διαστήματα, μπορεί να συνδυάζουμε τα προσωπικά σας στοιχεία 

με άλλα στοιχεία που διατηρούμε εμείς ή οι θυγατρικές μας σε 

άλλες χώρες, για λόγους υπολογισμού των αμοιβών και τη 

δημιουργία αναλύσεων αμοιβών, χάρτες γραμμών αναδοχής 

και/ή άλλες αναφορές ABO. Αυτές οι θυγατρικές μπορεί να 

διατηρούν τα συνδυασμένα προσωπικά σας στοιχεία, στις βάσεις 

δεδομένων τους.

Μεταφορά Δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δεν 

πρόκειται ποτέ να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τις θυγατρικές μας, 

όπως στην Alticor Inc. 7575 Fulton Street East. Ada, Michigan. 

49355-0001, ΗΠΑ και τρίτα μέρη με τα οποία αυτές οι θυγατρικές 

έχουν σύμβαση για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών 

δεδομένων, σύμφωνα τις οδηγίες των θυγατρικών και τους 

όρους της παρούσας πολιτικής.

Ηλεκτρονική Ασφάλεια Δεδομένων - Οι ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων διαφυλάσσονται σε ασφαλείς servers που  

βρίσκονται σε ελεγχόμενο και ασφαλή χώρο. Τα προσωπικά 

δεδομένα που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά θα ενημερώνονται 

κατά διαστήματα. Τα ενημερωμένα δεδομένα θα διατηρούνται  

σε άλλο ελεγχόμενο και ασφαλή χώρο. Για προσωπικά  

δεδομένα που αποθηκεύονται ηλεκτρονικά, τέτοιου είδους 

προσωπικά δεδομένα θα είναι προσιτά μόνο σε χρήστες που 

είναι υπάλληλοι ή εξουσιοδοτημένοι από την Amway, τις 
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θυγατρικές ή τα παραρτήματα της Amway, τα Τρίτα Μέρη και 

τους ABO που έχουν σχετική έγκριση και ασφαλή password  

και όπου απαιτείται από το νόμο, τέτοια μέρη υπό τον όρο  

να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα ασφαλείας.

Ασφάλεια Εγγράφων Προσωπικών Δεδομένων - Τυχόν 

έγγραφα/εκτυπώσεις προσωπικών στοιχείων θα φυλάσσονται σε 

ασφαλή χώρο και ειδικά αρχεία της Amway. Αυτός ο χώρος ή το 

αρχείο θα είναι ασφαλισμένο, όταν δεν χρησιμοποιείται. Η 

πρόσβαση στο χώρο ή το αρχείο που κρατούνται τα έγγραφα θα 

περιορίζεται σε άτομα που είναι υπάλληλοι της θυγατρικής 

Amway και που η θυγατρική τους επιτρέπει την πρόσβαση.

Η Ευθύνη σας για Αριθμό Ταυτότητας ΑΒΟ ή Μέλους  

Password(s) και/ή Προσωπικούς Αριθμούς Αναγνώρισης - 

Είναι δική σας ευθύνη να προστατεύσετε τον αριθμό ταυτότητας 

ΑΒΟ ή Μέλους, τα passwords και τους προσωπικούς αριθμούς 

αναγνώρισης που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στις 

Ιστοσελίδες μας, εάν υπάρχουν, ή στις άλλες μας υπηρεσίες. 

Πρέπει να μας ενημερώσετε εγκαίρως εάν υποπτευθείτε ότι ο 

αριθμός ταυτότητας ΑΒΟ ή Μέλους, τα passwords ή οι 

προσωπικοί αριθμοί αναγνώρισης τα γνωρίζει και κάποιος άλλος. 

Επειδή ο αριθμός ταυτότητας ΑΒΟ ή Μέλους, τα passwords και 

οι προσωπικοί αριθμοί αναγνώρισης είναι αποκλειστικά δικά σας, 

αναγνωρίζετε την πλήρη ευθύνη για μερική και συνολική χρήση 

των Ιστοσελίδων μας ή άλλων υπηρεσιών μας, που διεξάγονται 

με τον αριθμό ταυτότητάς σας ΑΒΟ ή Μέλους, τα passwords και 

οι προσωπικοί αριθμοί αναγνώρισης.

Επιχειρηματικοί Συνεργάτες/Μάνατζερς - Εάν είστε ABO, 

μπορεί να εξουσιοδοτήσετε κάποια άτομα να έχουν πρόσβαση 

στις πληροφορίες μας, το υλικό και τις υπηρεσίες, για λογαριασμό 

σας, σαν επιχειρηματικοί συνεργάτες/μάνατζερς και αν αυτό 

συμβεί, είναι απαραίτητο να μας δώσετε γραπτώς ένα αντίγραφο 

της εξουσιοδότησης σας. Κάνοντάς το αυτό, μας δίνετε την 

εξουσιοδότησή σας να παρέχουμε πρόσβαση και πληροφορίες 

για εσάς και την επιχείρησή σας σε αυτά τα άτομα, σύμφωνα με 

την εξουσιοδότησή σας και αυτή την Πολιτική Προστασίας 

Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων. Εάν έχετε πρόσβαση στις 

πληροφορίες μας, το υλικό και τις υπηρεσίες από τη θέση του 

επιχειρηματικού συνεργάτη/μάνατζερ κάποιου ABO, συμφωνείτε 

να παρέχουμε πληροφόρηση για εσάς στο άτομο που σας έχει 

δώσει εντολή να ενεργείτε σαν Επιχειρηματικός Συνεργάτης/

Μάνατζερ.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Πρόσθετα στα άλλα δικαιώματά σας, όπως αυτά περιγράφονται 

στην παράγραφο Οι Επιλογές σας στην παρούσα Πολιτική 

Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων και σε άλλα 

σημεία της Πολιτικής, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση 

με τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται από τον 

Ν. 2472/1997:

Πρόσβαση και Διόρθωση των Προσωπικών σας Στοιχείων - 

Είμαστε αρμόδιοι για τον έλεγχο στη διαδικασία καταχώρισης των 

προσωπικών σας στοιχείων. Τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με το 

νόμο που ισχύει κάθε φορά, μπορεί να περιλαμβάνουν πρόσβαση 

στα προσωπικά στοιχεία υπό τον έλεγχό μας, καθώς επίσης και  

το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των προσωπικών 

στοιχείων. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, πρέπει να υποβάλλετε 

απευθείας σε μας μια αίτηση για πληροφορίες που αφορούν τα 

προσωπικά σας στοιχεία. Ένα μικρό ποσό μπορεί να είναι 

καταβλητέο, σύμφωνα με το νόμο που ισχύει κάθε φορά. Μπορεί 

να σας στείλουμε επίσης ερωτηματολόγια ή σημειώσεις που 

περιέχουν συγκεκριμένα προσωπικά σας στοιχεία, για να τα δείτε 

και να τα διορθώσετε. Τελικά, όλα τα έγγραφα που σας 

αποστέλλουμε στην κανονική ροή των εργασιών μας και περιέχουν 

προσωπικά σας στοιχεία, απαιτούν τον έλεγχο των προσωπικών 

στοιχείων σας για μεγαλύτερη ορθότητα και ακρίβεια. Εάν τυχόν 

προσωπικά σας στοιχεία αναφέρονται λανθασμένα, πρέπει να 

συμπληρώσετε μια Φόρμα Αλλαγής Στοιχείων που μπορείτε να 

βρείτε στο Κιτ Πωλήσεων 2 του Κιτ Πωλήσεων Amway, κατευθείαν 

από την Amway Hellas ή από την επίσημη ιστοσελίδα της  

Amway Hellas και να μας τη στείλετε ηλεκτρονικά ή με φαξ, στη 

διεύθυνση που θα βρείτε στη Φόρμα.

Διαγραφή των Προσωπικών Σας Στοιχείων λόγω Τερματισμού 

- Έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία από 

τις βάσεις δεδομένων μας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, 

εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο σκοπός τους. Κατά κανόνα, θα 

προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία 

ενός εγγεγραμμένου ABO ή Μέλους που έχει τερματίσει τη 

συνεργασία ή αυτή έχει λήξει, θα διαγραφούν από το σύστημά 

μας, μέσα σε τρία (3) χρόνια από τον τερματισμό ή τη λήξη, εκτός 

κι αν υπάρχει κάποιος επιχειρηματικός λόγος για να τα 

διατηρήσουμε για μεγαλύτερο διάστημα.

Προσωπικά Στοιχεία που Λαμβάνονται από Τρίτους - Εάν δεν 

είστε η άμεση πηγή που μας παρέχει τα προσωπικά σας στοιχεία, 

πριν την καταχώριση αυτών των στοιχείων θα ενημερωθείτε για 

αυτά και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεση σας.

Συγκατάθεση για Άμεσες Πωλήσεις - Έχετε το δικαίωμα, με τη 

ρητή συναίνεσή σας στο άμεσο μάρκετινγκ από εμάς. Το άμεσο 

μάρκετινγκ περιλαμβάνει άμεση επικοινωνία 

(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς κανένα περιορισμό, των άμεσων 

αποστολών, e-mail, τηλεφωνικών συναλλαγών και γραπτών 

μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο) για την προώθηση των 

πωλήσεων ή την ανταπόκριση σε περισσότερες πληροφορίες ή την 

αναζήτηση πληροφοριών από τον αποδέκτη. Το άμεσο μάρκετινγκ 

περιλαμβάνει ειδικές προσφορές προϊόντων σε χαμηλότερες 

τιμές, να αγοράσετε ένα "x" προϊόν και να πάρετε ένα "x" δωρεάν, 

προσφορά επιπλέον ΒΑ/ΟΣ για μια συγκεκριμένη αγορά, εκτός 

των άλλων. Δεν συμπεριλαμβάνει υλικό επιμόρφωσης για τους 

ABO ή τα Μέλη σε σχέση με τα προϊόντα, την επαγγελματική 

ευκαιρία της Amway και/ή τις πρακτικές πωλήσεων λιανικής ή 

αναδοχής υποψηφίων. 
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Εκφράζετε τη συγκατάθεσή σας (ή όχι) στο άμεσο μάρκετινγκ με 

την εγγραφή σας σαν ABO ή Μέλος, αλλά μπορείτε να την 

αποσύρετε οποτεδήποτε επιθυμείτε, ερχόμενοι σε γραπτή 

επικοινωνία μαζί μας.

Εάν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε να συμμετάσχετε σε 

δραστηριότητες Μάρκετινγκ Απευθείας Πωλήσεων, ελάτε σε 

έγγραφη επικοινωνία μαζί μας, αναφέροντας ότι επιθυμείτε τα 

στοιχεία σας να απομακρυνθούν από τη βάση μας δεδομένων 

Μάρκετινγκ Απευθείας Πωλήσεων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Κατά διαστήματα η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών 

Στοιχείων μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να εκφράζει την αλλαγή 

της νομοθεσίας και των κανονισμών ή την αλλαγή των μεθόδων 

μας. Εάν είστε ABO, θα ενημερώνεστε για αλλαγές της Πολιτικής 

Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων μέσω 

δημοσιεύσεων στο περιοδικό AMAGRAM™, στο επίσημο έντυπο 

υλικό Amway ή τις επίσημες ιστοσελίδες Amway, ή με οποιοδήποτε 

άλλη μέθοδο εφαρμόζεται από τη σχετική νομοθεσία, που είστε 

υποχρεωμένοι να διαβάζετε προσεκτικά για να ενημερώνεστε για 

τέτοιου είδους τροποποιήσεις. Εάν είστε Μέλος, θα ενημερώνεστε 

για αλλαγές της Πολιτικής προστασίας Απορρήτου Προσωπικών 

Στοιχείων μέσω δημοσιεύσεων σε επίσημο έντυπο υλικό Amway ή 

τις επίσημες ιστοσελίδες Amway, ή με οποιοδήποτε άλλη μέθοδο 

εφαρμόζεται από τη σχετική νομοθεσία, που είστε υποχρεωμένοι 

να διαβάζετε προσεκτικά για να ενημερώνεστε για τέτοιου είδους 

τροποποιήσεις. Σας προτρέπουμε να ελέγχετε συχνά την Πολιτική 

Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων.

Έχω διαβάσει και κατανοήσει την Πολιτική Προστασίας 

Ιδιωτικού Απορρήτου της Amway και με το παρόν 

συγκατατίθεμαι στην συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων που υπεβλήθησαν κάθε φορά από 

εμένα, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής.

Η τελευταία τροποποίηση αυτής της Πολιτικής Προστασίας 
Απορρήτου Προσωπικών Στοιχείων έγινε την 11η Μαΐου 2009.
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