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ΣΚΟΠΟΙ & ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Η ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA, εκτιμά το ενδιαφέρον σας για την 
Πορωθητική Mobil 1 Entertainment Dowload (η "Προσφορά"). H προστασία της 
ιδιωτικής σας ζωής είναι σημαντική για εμάς και θέλουμε να κατανοήσετε τις 
πρακτικές μας όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών από τους επισκέπτες και τις 
χρήσεις που κάνουμε με τις εν λόγω πληροφορίες. 

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για πληροφορίες 
που συλλέγονται μέσω της προωθητικής Η συμμετοχή είναι εθελοντική και 
υπόκειται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τους Γενικούς Όρους και 
Προϋποθέσεις. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα χρησιμοποιηθούν από την 
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA και τις θυγατρικές της ExxonMobil σε 
όλη την Ευρώπη (αναφέρονται συλλογικά σε αυτή τη δήλωση ως «ExxonMobil») ή 
/ και τις συμβεβλημένες εταιρείες, μόνο για τους σκοπούς της παρούσας 
Προωθητικής. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε διάφορες ιστοσελίδες ως μέρος αυτής της προωθητικής 
ενέργειας τα οποία υπόκεινται σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και ως εκ τούτου σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε κάθε ιστοσελίδα για 
τη σχετική πολιτική. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας που σχετίζεται με την προώθητική 
ενέργεια, οι διακομιστές μας συλλέγουν αυτόματα πληροφορίες που μας 
επιτρέπουν την επικοινωνία με το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά την επίσκεψή 
σας. Επίσης χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την παρακολούθηση, 
συγκεντρωτικών στατιστικών πληροφοριών, όπως τον αριθμό των επισκέψεων 
στην ιστοσελίδα, τις σελιδες που οι επισκέπτες της ιστοσελίδας επέλεξαν, τη 
διεύθυνση IP (διεύθυνση στο Διαδίκτυο εκχωρείται στον υπολογιστή σας από την 
υπηρεσία παροχής Internet), το domain, το πρόγραμμα περιήγησης (π.χ., Firefox, 
Chrome, Edge ή Internet Explorer), την ημερομηνία και την ώρα της ημέρας. 
Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς που μας 
βοηθούν να σχεδιάσουμε και να διαχειρiζόμαστε την ιστοσελίδα μας καθώς επίσης 
να μετράμε και να βελτιώνουμε τις προωθητικές μας ενέργειες. Αυτοί οι τύποι των 
πληροφοριών δεν αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες που θα μας 
επιτρέψουν να εντοπίσουμε μεμονωμένους επισκέπτες. 

Η συλλογή και χρήση προσωπικών στοιχείων, δηλαδή, οι πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να ταυτοποιήσουν ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως το όνομα, η 
διεύθυνση, οι αριθμοί τηλεφώνου, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ημερομηνία γέννησης, έχει επιπτώσεις 
στο απόρρητο σας. Αν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας αποφασίσετε να 
εγγραφείτε στην Προωθητική μας ενέργεια, θα μας δώσετε προσωπικές 
πληροφορίες. 



Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της εγγραφής θα 
χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς αυτής της Προωθητικής Ενέργειας και για 
να μπορέσουμε να σας δώσουμε την κατάλληλη πρόσβαση σε διάφορες 
ιστοσελίδες,τις σελίδες και το περιεχόμενο τους, καθώς και να αξιολογήσουμε και 
να παραδώσουμε την ανταμοιβή σας μέσω e-mail. Σε κάπόιες περιπτώσεις μπορεί 
να χρειαστούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, έτσι ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί 
σας και να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αξίωσή σας, όπως 
περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 4 και 5 των Όρων και Προϋποθέσεων 
της παρούσης Προωθητικής ενέργειας. 

Τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε για το σκοπό αυτής της Προωθητικής 
θα κρατηθούν μέχρι το τέλος της προσφοράς και για 18 μήνες μετά το τέλος της 
για σκοπούς διαχείρισης π.χ. Ανταμοιβές επαλήθευσης, ελέγχους απάτης κ.λπ. 

Αν επιλέξετε το πλαίσιο ζητώντας να ενημερώνεστε για τυχόν ενημερώσεις από την 
ExxonMobil κατά την είσοδο στην Προωθητική ενέργεια, τα δεδομένα σας θα 
κρατηθούν από την ExxonMobil και περιστασιακά θα σας στέλνουμε πληροφορίες 
μάρκετινγκ και ειδήσεις που θα θεωρούμε ως σχετικές με εσάς, μέχρι να επιλέξετε 
την διακοπή τους . 

Αν δεν επιλέξετε να λαμβάνετε μελλοντικές ενημερώσεις ή αν επιλέξετε την 
διακοπή της παραλαβής τους, τότε αυτόματα θα σταματήσει και η αποστολή 
ενημερώσεων σε εσάς. 

Όπως εξηγείται παρακάτω στο τμήμα για τη μεταφορά δεδομένων, δεν θα 
διανείμουμε, μισθώσουμε ή πουλήσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για 
σκοπούς εμπορίας λοιπόν προϊόντων και υπηρεσιών προς εσάς. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 
Παρόλο που η Προωθητική μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον για Ανήλικους, η 
ExxonMobil δεν επιδιώκει μέσω της προωθητικής να συλλέξει προσωπικές 
πληροφορίες από ή σχετικά με άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η επικοινωνία μέσω του Διαδικτύου και η αποστολή πληροφοριών, για προϊόντα 
και υπηρεσίες με άλλα μέσα περιλαμβάνουν ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες 
μπορεί να διαχειρίζονται από τρίτους. Η ExxonMobil δεν πωλεί ή να διανέμει τις 
προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους για σκοπούς που τους επιτρέπει να 
εμπορεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προς εσάς. 

Απασχολούμε άλλες εταιρείες και ιδιώτες να εκτελούν λειτουργίες για λογαριασμό 
μας. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται η παραγγελιοληψία, οι παραδόσεις, η 
αποστολή ταχυδρομείου και e-mail, την απομάκρυσνη επαναλαμβανόμενων 
πληροφοριών από τους καταλόγους πελατών, η ανάλυση δεδομένων, η παροχή 
εμπορικών διευκολύνσεων, η διεκπεραίωση πληρωμών με πιστωτική κάρτα και η 
εξυπηρέτηση πελατών. Όλοι αυτοί έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες 
που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, αλλά δεν μπορεί να τις 
χρησιμοποιήσουν για άλλους σκοπούς. 



Μπορεί να μεταφέρουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με 
εσάς, σε άλλες χώρες, εκτός της χώρας στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά. Οι χώρες 
αυτές μπορεί να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα 
στην οποία είχατε παράσχει αρχικά τις πληροφορίες. Όταν μεταφέρουμε τις 
πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύσουμε τις 
πληροφορίες αυτές, όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. Με την υποβολή των στοιχείων σας στην προωθητική και 
την αποδοχή των όρων της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, συναινείτε  στις μεταφορές αυτές, συμπεριλαμβανομένης της 
διασυνοριακής διαβίβασης δεδομένων που καλύπτονται από την παρούσα 
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η ExxonMobil δεν ζητά καμία ευαίσθητη πληροφορία από τους επισκέπτες αυτής 
της Προωθητικής ενέργειας εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί από το νόμο. Οι 
Ευαίσθητες πληροφορίες περιλαμβάνουν μια σειρά από τύπους δεδομένων που 
αφορούν: φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές 
ή άλλες παρόμοιες πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τη 
σωματική ή ψυχική υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή το ποινικό μητρώο. Προτείνουμε 
να μην παρέχουν ευαίσθητες πληροφορίες αυτής της φύσης σε εμας. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ  
Εάν ζείτε σε μια χώρα με ολοκληρωμένους νόμους προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, μπορεί να ισχύουν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τη συλλογή των 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να γνωρίζετε και βλέπετε 
τι προσωπικά στοιχεία είναι προς επεξεργασία, το δικαίωμα να διορθώσετε ή να 
διαγράψετε ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες και το δικαίωμα να αποσύρετε 
την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

Μπορείτε να ζητήσετε την κατάργηση ή τροποποίηση των Προσωπικών σας 
δεδομένων επικοινωνώντας μαζί μας με μια από τις μεθόδους που παρέχονται 
παρακάτω. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια εύλογη προσπάθεια για να 
υλοποιήσουμε το αίτημά σας. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ EXXONMOBIL  
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας 
Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή σχετικά με την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο 
προστασίας προσωπικών δεδομένων της ExxonMobil χρησιμοποιώντας τα 
παρακάτω στοιχεία. Θα ήταν χρήσιμο να μας πείτε το πλαίσιο στο οποίο παρέιχατε 
τα προσωπικά σας δεδομένα, για παράδειγμα, σε σχέση με αυτή την Προωθητική. 

ExxonMobil Global Services Company 

Attn: Data Privacy Office 

Esso Petroleum Company Limited 

Mail Point 5A 

Ermyn Way 

Leatherhead 

Surrey 

United Kingdom 

KT22 8UX 

data.privacy.office@exxonmobil.com 
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ  
Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε ιστοσελίδες που σχετίζονται με την Προωθητική και 
επιπλέον υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες σας ως μέρος αυτής της 
προωθητικής ενέργειας, οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την ιδιωτική ζωή 
υπόκειται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους 
Γενικούς Όρους Χρήσης μας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν περιορισμών σχετικά 
με τις αποζημιώσεις, τη διαιτησία των διαφορών και την εφαρμογή των διατάξεων 
του νόμου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή τη δήλωση ανά πάσα 
στιγμή χωρίς προειδοποίηση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν. 

Στην απίθανη περίπτωση που κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διάρκεια της προωθητικής 
ενέργειας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα και θα 
ενημερώσουμε την ημερομηνία αναθεώρησης στο επάνω μέρος της δήλωσης 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

 


