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Όροι Χρήσης των υπηρεσιών του «Εναλλακτικό» 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στις υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΗ 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «ENALLAKTIKO SUSTAINABLE LIVING» (εφ’ εξής «Εναλλακτικό») 

και εδρεύει στο Ίλιον Αττικής (Αίαντος 59, 1ος όροφος).   

Η χρήση των υπηρεσιών του «Εναλλακτικό» συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων  Όρων 

Χρήσης, οι οποίοι μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Αν οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με 

τους Όρους Χρήσης του «Εναλλακτικό» οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του.    

Πολιτική Απορρήτου  

Με τη χρήση των υπηρεσιών του «Εναλλακτικό» συμφωνείται και παρέχεται πλήρης εξουσιοδότηση για επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων του Χρήστη όπως είναι το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης.  

Επιπλέον, με σκοπό την αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας του Χρήστη, παρέχεται εξουσιοδότηση για επεξεργασία 

στοιχείων όπως είναι το επάγγελμα, η οικογενειακή κατάσταση, τα ενδιαφέροντα και οι καθημερινές συνήθειες.  

Η επεξεργασία βιομετρικών στοιχείων όπως είναι το ύψος, το συνολικό βάρος, ο λιπώδης ιστός, η μυϊκή και οστική μάζα, 

τα συνολικά υγρά του σώματος, η κλίμακα σπλαχνικού λίπους κ.α. είναι επίσης απαραίτητη για την αξιολόγηση και 

παρακολούθηση της εξέλιξης της κατάστασης του Χρήστη.  

Ακόμη, για την τήρηση ενός πλήρους Ιστορικού, το οποίο επιτρέπει μία ορθή και εξατομικευμένη αντιμετώπιση, παρέχεται 

εξουσιοδότηση για επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν στην κατάσταση της υγείας του 

Χρήστη, όπως είναι οι βιοχημικοί και ορμονολογικοί δείκτες, καθώς και τυχόν προβλήματα υγείας, διατροφικές 

αλλεργίες, χειρουργικές επεμβάσεις κατά το παρελθόν, λήψη φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, χρήση 

ναρκωτικών ουσιών κ.α.    

Στοιχεία όπως είναι ο τηλεφωνικός αριθμός και η ηλεκτρονική διεύθυνση του Χρήστη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η επικοινωνία μαζί του.   

Σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους, κρίνεται απαραίτητη η συγκατάθεση του Κηδεμόνα τους.   

Το «Εναλλακτικό» διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των Χρηστών των υπηρεσιών του και δε δύναται 

να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο παρά μόνον εφόσον αυτό 

επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον Αρχές.  

Ως μέτρο προστασίας της ιδιωτικότητας των Χρηστών, η αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων που ενδέχεται να περιέχουν 

προσωπικά δεδομένα γίνεται μόνο σε ψηφιακή μορφή. Επίσης, το «Εναλλακτικό» προβαίνει σε διαγραφή όλων των 

αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα μετά το πέρας 12 μηνών από την τελευταία τους τροποποίηση με εξαίρεση 

τυχόν ψηφιακά αντίγραφα ασφαλείας που ενδέχεται να φυλάσσονται για μεγαλύτερο διάστημα, ποτέ όμως για 

περισσότερο από 2 έτη.  

Ο Χρήστης των υπηρεσιών του «Εναλλακτικό» έχει το δικαίωμα να αιτηθεί πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμό της 

επεξεργασίας ή διαγραφή προσωπικών του δεδομένων, να εναντιωθεί στην επεξεργασία ή να αιτηθεί την επεξεργασία των 

προσωπικών του δεδομένων από άλλον υπεύθυνο και τέλος, να υποβάλει έγγραφη καταγγελία στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.   

Αποποίηση ευθύνης  

Το «Εναλλακτικό» δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αρνητικές συνέπειες στην υγεία των Χρηστών των υπηρεσιών του, οι 

οποίες μπορούν να αποδοθούν σε παρερμηνεία ή ελλιπή εφαρμογή των οδηγιών των υπευθύνων του, σε παράλειψη ή 

απόκρυψη στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τυχόν διατροφικές αλλεργίες, λήψη συμπληρωμάτων διατροφής, 

φαρμακευτικών σκευασμάτων, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών και γενικότερα γύρω από την κατάσταση της υγείας τους.   

Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του «Εναλλακτικό» και των Χρηστών των υπηρεσιών του, 

αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.  
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