
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 

2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων στην 

σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σε δωρεάν βάση 

η ροή τέτοιων δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων), που ονομάζεται  

εφεξής καλούμενος ως GDPR, καθιερώθηκε: 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου καθορίζει τους κανόνες για τη συλλογή, την επεξεργασία και  

χρήση προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται από εσάς από το κατάστημα 

ιστότοπος LadneFelgi.pl, εκτελείται στη διεύθυνση ladnefelgi.pl (στο εξής 

ονομάζεται Ιστότοπος) από τον LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka 

Komandytowa με έδρα στο Suwałki, στη διεύθυνση ul. Władysława Łokietek 86E, 

(εφεξής το Ηλεκτρονικό Κατάστημα). 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει  

σεβαστείτε το απόρρητό σας και την προστασία των παρεχόμενων πληροφοριών 

προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και την πραγματοποίηση αγορών 

σύμφωνα με 

αποθηκεύσετε και λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για το σκοπό αυτό.  

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ONLINE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ; 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συλλέγει αυτόματα δεδομένα, z 

εκτός από τα δεδομένα που περιέχονται στα cookies κατά την ίδια χρήση 

από τον ιστότοπο. 



Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα 

και 

αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας που περιέχει ορισμένες πληροφορίες 

που σχετίζονται με τη χρήση της Ιστοσελίδας και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. 

Τα cookies που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να είναι 

προσωρινή ή μόνιμη. Τα προσωρινά cookies διαγράφονται αυτήν τη στιγμή 

κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης, ενώ αποθηκεύονται μόνιμα cookies  

επίσης μετά τη χρήση της Ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται για 

αποθήκευση πληροφοριών όπως ο κωδικός πρόσβασης ή η σύνδεσή σας, κάτι που 

επιταχύνει 

και διευκολύνει τη χρήση της Ιστοσελίδας. 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να αποκλείσετε την εγκατάσταση των cookies 

ή διαγράψτε μόνιμα cookies χρησιμοποιώντας τις επιλογές σας 

φυλλομετρητής. Σε περίπτωση προβλημάτων, σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε το 

αρχείο 

βοήθεια του προγράμματος περιήγησης ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του 

προγράμματος περιήγησης, z 

που χρησιμοποιείτε. 

Εκτός από τα cookies, το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί επίσης να συλλέγει δεδομένα 

που συνήθως συλλέγονται από τους διαχειριστές συστήματος στο 

εντός του λεγόμενου αρχεία καταγραφής ή καταγραφής. Οι πληροφορίες που περιέχονται 

στα αρχεία καταγραφής ενδέχεται 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων Η διεύθυνση IP, ο τύπος πλατφόρμας και το πρόγραμμα 

περιήγησής σας 



τον ιστότοπο, τον πάροχο Διαδικτύου και τη διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο 

εισαγάγατε 

Εσείς στον ιστότοπο. Ορισμένες σελίδες εντός του ιστότοπου και άλλα μέτρα 

η επικοινωνία μαζί σας μπορεί να περιλαμβάνει το λεγόμενο "Web beacons" (δηλ. 

ηλεκτρονικές εικόνες). Τα web beacon σάς επιτρέπουν να λαμβάνετε πληροφορίες 

όπως, για παράδειγμα, η διεύθυνση IP του υπολογιστή στον οποίο φορτώθηκε ο ιστότοπος 

του οποίου το web beacon δημοσιεύτηκε, διεύθυνση URL σελίδας, χρόνος φόρτωσης 

σελίδες, τύπος προγράμματος περιήγησης, καθώς και πληροφορίες που περιέχονται στα 

cookies, για το σκοπό αυτό 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών μας. Αυτά τα δεδομένα θα 

αρχειοθετηθούν και 

χρησιμοποιείται για στατιστική ανάλυση και αξιολόγηση της παγκόσμιας κυκλοφορίας  

Χρήστες ιστότοπου. Αυτά τα δεδομένα δεν θα συνδυαστούν με αυτά που παρέχονται από 

Εσείς με προσωπικά δεδομένα. 

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ; 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από 

Πελάτης του LadneFelgi.pl (εφεξής: "Πελάτης") κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης της 

υπηρεσίας πραγματοποιείται στις 

σύμφωνα με το άρθρο. 6 δευτ. 1 λιτ. β GDPR για σκοπούς απόδοσης 

υπηρεσίες από το LadneFelgi.pl και έκδοση λογιστικών εγγράφων, καθώς και στις 

με βάση τη συγκατάθεση που εκφράζεται σύμφωνα με το άρθ. 6 δευτ. 1 λιτ. έναν GDPR σε 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη για σκοπούς μάρκετινγκ. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα συλλέξει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα από εσάς  

μέσω της Ιστοσελίδας και άλλων μορφών επικοινωνίας, σε περίπτωση 



πραγματοποίηση αγορών και διαδικασία εγγραφής στον Ιστότοπο: 

1) επώνυμο και όνομα, 

2) εγγεγραμμένη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, 

3) διεύθυνση αλληλογραφίας, εάν είναι διαφορετική από την καταχωρημένη διεύθυνση, 

4) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

5) Αριθμός τηλεφώνου. 

Η παροχή των παραπάνω δεδομένων είναι εθελοντική αλλά απαραίτητη για το σκοπό αυτό 

εγγραφή και αγορά στον ιστότοπο. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΝΑΙ: 

LadneFelgi.pl Ewelina Taraszkiewicz Spółka Komandytowa 

ul. Władysław Łokietek 86E 

16 - 400 Suwałki 

Ο διαχειριστής δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των Αγοραστών 

σκοπούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στους Κανονισμούς. Εάν πρόκειται να είναι 

αυτά τα δεδομένα 

χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο από την εκτέλεση της Εντολής, πρέπει να προκύπτει 

από 

διατάξεις του Κανονισμού. 

Τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής λαμβάνουν χώρα 

με βάση το έννομο συμφέρον του Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθ. 

6 δευτ. 1 λιτ. στ) GDPR, με σκοπό: μάρκετινγκ ιδίων προϊόντων ή υπηρεσιών, 

επιδίωξη ή εξασφάλιση αξιώσεων και σύμφωνα με το άρθ. 6 δευτ. 1 λιτ. και) 

και στ) GDPR, προκειμένου: 



1. Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και καλύτερη αντιστοίχιση της προσφοράς, με την 

οποία 

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει συστήματα συστάσεων, η ιδέα είναι να 

ότι δημιουργούν προφίλ του πελάτη στο πλαίσιο των αγοραστικών του προτιμήσεων. 

Διαχειριστής 

δεν αποστέλλεται στον Αγοραστή με βάση το προφίλ που περιγράφεται 

αυτοματοποιημένες αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθ. 22 δευτ. 1 και 4 GDPR, 

2. Προσδιορισμός, διερεύνηση και επιβολή αξιώσεων, 

3. Απαντήσεις σε ερωτήσεις και αιτήματα του Αγοραστή, 

4. Δημιουργία αναλύσεων και περιλήψεων για τις εσωτερικές ανάγκες του Διαχειριστή. 

Ο διαχειριστής θα αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή μέχρι στιγμής 

τη λήξη της παραγραφής των αξιώσεων που προκύπτουν από τη συναφθείσα σύμβαση 

ή για την περίοδο που απαιτείται από χωριστές διατάξεις περί υποχρεώσεων 

φορολογικά και λογιστικά και ανάλογα με το ποια περίοδο θα τελειώσει 

αργότερα. Μετά από αυτήν την προθεσμία, τα προσωπικά δεδομένα του Αγοραστή θα είναι  

που επεξεργάζεται ο Διαχειριστής σύμφωνα με το άρθ. 6 δευτ. 1 λιτ. στ) GDPR, δηλ. 

για σκοπούς που απορρέουν από επιδιωκόμενα έννομα συμφέροντα 

από τον Διαχειριστή για σκοπούς διεξαγωγής διαφημιστικών εκστρατειών. 

Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον Διαχειριστή πραγματοποιείται στις 

με βάση τη συγκατάθεση που δόθηκε από τον πελάτη που αναφέρεται στο άρθ. 6 δευτ. 1 

λιτ. και) 

GDPR, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή 

χωρίς 

επηρεάζουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε 

βάσει συγκατάθεσης πριν από την απόσυρσή του. 



Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα 

και το δικαίωμα διόρθωσής τους. Για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, παρακαλούμε 

χρησιμοποιώντας την επιλογή εντός του λογαριασμού σας ή από την ακόλουθη διεύθυνση: 

e-mail: 

biuro@ladnefelgi.pl, τηλέφωνο: 87 737 19 00. 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ONLINE 

Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας (εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο), παρέχεται 

από 

Η διεύθυνση e-mail σας θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς μάρκετινγκ 

δικά σας προϊόντα LadneFelgi.pl. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή 

ώρα στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση biuro@ladnefelgi.pl ή εισάγοντας 

τη διεύθυνσή σας στο πεδίο εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο στο υποσέλιδο της σελίδας. 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Για την εκτέλεση της σύμβασης, το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να παρέχει τα 

εισπραχθέντα από 

Τα δεδομένα σας στις ακόλουθες οντότητες: 

Η IAI S.A. με έδρα το Szczecin, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, as 

Υπεύθυνος IdoSell Shop για ολοκληρωμένη εκπλήρωση παραγγελιών, 

έκδοση λογιστικών εγγράφων 

UPS Polska Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ. για την πραγματοποίηση αποστολών· 

InPost Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ. για την πραγματοποίηση αποστολών· 

General Logistics Systems B.V. (GLS) για την επεξεργασία των αποστολών· 

Google Ing. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, μέσω 

σύνδεση λογαριασμών καταστημάτων με το Google Analytics για στατιστική ανάλυση  

κυκλοφορία και διαγνωστικά? 



Google Ing. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, μέσω 

προώθηση του ιστοτόπου μας στα αποτελέσματα αναζήτησης και στο εξής 

ιστοσελίδες τρίτων 

Dotpay Sp. z o.o., με έδρα την Κρακοβία, 30-552 Kraków, στην οδό Wielicka 

72 να δέχεται πληρωμές. 

PayPal (Ευρώπη) S.à r.l. et Cie, S.C.A. προκειμένου να δεχτεί πληρωμές· 

Santander Consumer Bank S.A. αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δόσεις 

πίστωση; 

Credit Agricole Bank Polska S.A. εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δόσεις 

πίστωση; 

BNP Paripas εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις δόσεις του δανείου. 

Λογιστικό Γραφείο ABACUS Bogdan Cichocki ul. Patli 13, 16-400 Suwałki. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται περιορίζεται σε 

το απαιτούμενο ελάχιστο. 

Επιπλέον, οι πληροφορίες που παρέχετε ενδέχεται να κοινοποιηθούν 

αρμόδιες δημόσιες αρχές, εφόσον απαιτείται από τις ισχύουσες 

νόμος. 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ TRUSTBADGE 

Υπάρχει ένα ενσωματωμένο Trusted Shops Trustbadge στον ιστότοπό μας, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του σήματος αξιοπιστίας του Trusted Shops και των 

κριτικών που συλλέγονται 

σχετικά με τις αγορές στο κατάστημά μας, καθώς και να παρουσιάσουμε την προσφορά του 

προϊόντος 

Αξιόπιστα καταστήματα διαθέσιμα στους αγοραστές μετά την υποβολή μιας παραγγελίας  

το κατάστημά μας. 



Τα παραπάνω χρησιμεύουν για την προστασία του συντριπτικά νομικά δικαιωμένου 

κόμματός μας 

ενδιαφέρον που συνίσταται στη βέλτιστη λειτουργία της προσφοράς μας στις 

αγορά. Το Trustbadge και οι υπηρεσίες που διαφημίζονται με αυτό αποτελούν προσφορά 

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Κολωνία. 

Στην περίπτωση κλήσης του Trustbadge, ο διακομιστής θυμάται αυτόματα το λεγόμενο 

αρχεία καταγραφής διακομιστή, που περιέχουν π.χ. τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και 

την ώρα πρόσβασης, 

ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρθηκαν και ο αιτών πάροχος υπηρεσιών (δεδομένα 

πρόσβαση) και τεκμηριώνει την κλήση. Πάνω από δεδομένα πρόσβασης δεν υπόκεινται 

ανάλυση και αντικαθίστανται αυτόματα εντός επτά ημερών από την 

κλείνοντας τη σελίδα. 

Άλλα προσωπικά δεδομένα θα μεταφερθούν στα Αξιόπιστα Καταστήματα μόνο εάν αυτό 

γίνει 

όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία, επιλέγετε οικειοθελώς να χρησιμοποιήσετε 

από τα προϊόντα Trusted Shops ή έχετε ήδη εγγραφεί για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιώντας τα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύει η συναφθείσα συμφωνία 

από εσάς από τα Trusted Shops. 

ΧΡΗΣΗ SOCIAL PLUGIN 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τα λεγόμενα κοινωνικές προσθήκες 

("Πρόσθετα") των κοινωνικών δικτύων. 

Εμφανίζοντας τον ιστότοπό μας που περιέχει μια τέτοια προσθήκη, εσείς 

το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει μια άμεση σύνδεση με διακομιστές Facebook, 

Google, Twitter ή Instagram. 

Σκοπός και εύρος συλλογής δεδομένων και περαιτέρω επεξεργασία τους i 



χρήση από τους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα επικοινωνίας και 

Τα δικαιώματά σας ως προς αυτό και η δυνατότητα να κάνετε ρυθμίσεις 

διασφαλίζοντας την προστασία του απορρήτου σας περιγράφονται στην πολιτική 

απόρρητο των παρόχων υπηρεσιών: 

http://www.facebook.com/policy.php 

https://twitter.com/privacy 

http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

Εάν δεν θέλετε να εκχωρηθούν κοινωνικά δίκτυα 

δεδομένα που συλλέγονται κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας 

απευθείας στο προφίλ σας σε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο, πριν επισκεφτείτε τον ιστότοπό 

μας 

ιστότοπο, πρέπει να αποσυνδεθείτε από αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε επίσης να 

αποτρέψτε εντελώς τυχόν πρόσθετα από τη φόρτωση στη σελίδα χρησιμοποιώντας 

κατάλληλες επεκτάσεις για το πρόγραμμα περιήγησής σας, π.χ. αποκλεισμός 

σενάρια που χρησιμοποιούν "NoScript" (http://noscript.net/). " 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΑΣ 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια 

Τα δεδομένα σας και να τα προστατεύσετε από ενέργειες τρίτων. Εμείς κάνουμε αίτηση  

όλη η απαραίτητη ασφάλεια για τους διακομιστές, τις συνδέσεις και την Ιστοσελίδα για το 

σκοπό αυτό 

προστατέψτε τα δεδομένα σας. Όλες οι συνδέσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση 

από εσάς ηλεκτρονικές πληρωμές, εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, 

θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης. 

Ωστόσο, οι ενέργειες που έχουμε λάβει μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκείς, αν 



δεν τηρείτε μόνοι σας τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικότερα, πρέπει 

Διατηρείτε εμπιστευτικά τα στοιχεία σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασής σας στον 

Ιστότοπο και δεν τα αποκαλύπτετε 

τρίτους. Σημειώστε ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα επιστρέψει τα χρήματα 

σας ζητούν να τα παρέχετε, εκτός από την περίπτωση που συνδέεστε 

Η ιστοσελίδα. Για να αποτρέψετε άτομα από τη χρήση του λογαριασμού σας 

μη εξουσιοδοτημένα άτομα, αποσυνδεθείτε αφού ολοκληρώσετε τη χρήση 

Τοποθεσίες. 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 

ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; 

Έχετε την επιλογή να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε  

χρόνο εντός της Ιστοσελίδας, αφού συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση e-mail σας 

και 

κωδικούς πρόσβασης. Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας ή εάν 

ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας 

προβλήματα με τη σύνδεση, επικοινωνήστε μαζί μας στο: 

biuro@ladnefelgi.pl. 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το αποθηκευμένο περιεχόμενο 

στα δεδομένα σας, καθώς και στο δικαίωμα να ζητήσετε αλλαγές, 

αποκλεισμός ή διαγραφή δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης σφαλμάτων, 

συμπληρώστε ή ενημερώστε τα δεδομένα σας. Έχετε επίσης 

την επιλογή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας 

προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ. Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας 

στο 

στο: biuro@ladnefelgi.pl. 



ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

Ως μέρος του ιστότοπου, ενδέχεται να υπάρχουν κατά καιρούς σύνδεσμοι προς άλλους 

ιστότοπους 

Διαδίκτυο. Τέτοιοι ιστότοποι λειτουργούν ανεξάρτητα από τον Ιστότοπο και 

δεν εποπτεύονται σε καμία περίπτωση από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτά τα κόμματα 

μπορούν 

έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου με τις οποίες προτείνουμε 

γνωριστείτε. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για τους κανόνες 

χειρισμό δεδομένων σε αυτές τις σελίδες. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Ενδέχεται να υπάρχουν ερωτήσεις και ανησυχίες σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου 

ρωτήσατε στο: biuro@ladnefelgi.pl. 

ΤΕΛΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

1. Σε θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό, ισχύει 

έχουν τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις σχετικές πράξεις του πολωνικού δικαίου, α 

επίσης το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το GDPR. 

2. Οι κανονισμοί δεν περιορίζουν κανένα δικαίωμα του αγοραστή που είναι  

τον καταναλωτή, το οποίο δικαιούται λόγω των ισχυόντων κανονισμών 

νομικός. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Κανονισμών α 

εφαρμοστέο δίκαιο, χορηγώντας άδειες 

Το εφαρμοστέο δίκαιο υπερισχύει των καταναλωτών. 

3. Κανονισμοί, Πολιτική Απορρήτου και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

είναι διαθέσιμα σε όλους τους Αγοραστές σε ηλεκτρονική έκδοση στον ιστότοπο 

Κατάστημα. 
 


