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Όξνη ρξήζεο 

1. Εηζαγωγή 

1.1. O ηζηφηνπνο www.stellabeauty.gr είλαη έλα ειεθηξνληθφ εκπνξηθφ θαηάζηεκα 

πψιεζεο θαιιπληηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (ζην εμήο θαινχκελν 

Hιεθηξνληθφ Kαηάζηεκα ή Iζηφηνπνο) πνπ δεκηνχξγεζε θαη ιεηηνπξγεί ε λφκηκα 

εθπξνζσπνχκελε εηεξφξξπζκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΜΗ Δ.Δ.» 

θαη δηαθξηηηθνχο ηίηινπο «ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΜΗ Δ.Δ.» θαη «PETRIVIEW» (ζην εμήο 

θαινχκελε Η Δηαηξία), πνπ εδξεχεη ζην Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο, ζην 2
ν
 ρικ 

Λαγθαδά – Κνιρηθνχ, κε Α.Φ.Μ 999028285, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε επηθνηλσλίαο: 

info@stellabeauty.gr θαη ηειεθσληθή γξακκή εμππεξέηεζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο: 2310-930500. Γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε, απνξία, ή δηεπθξίληζε 

ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, 

ή γηα ηπρφλ ζρφιηα ή παξάπνλα ζρεηηθά κε ηελ ηζηνζειίδα, νη  ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηελ εηαηξία κε ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ή ηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. 

1.2. Οη θάησζη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζα εθαξκφδνληαη γηα ηελ ρξήζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.stellabeauty.gr. Κάζε ρξήζηεο πνπ εηζέξρεηαη θαη ζπλαιιάζζεηαη ή θάλεη 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (ζην εμήο θαινχκελνο γηα 

ζπληνκία Eπηζθέπηεο ή Xξήζηεο ή Πειάηεο αλαιφγσο ηνπ αλ πεξηνξίδεηαη ζε 

επίζθεςε κφλνλ ζην θαηάζηεκα ή πξαγκαηνπνηεί θαη παξαγγειία πξνο αγνξά 

πξντφλησλ) ζεσξείηαη φηη ζπλαηλεί θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο θαησηέξσ 

φξνπο πνπ εδψ δηαηππψλνληαη, ρσξίο θακία εμαίξεζε. Δάλ θάπνηνο ρξήζηεο δελ 

ζπκθσλεί κε απηνχο ηνπο φξνπο, ηφηε νθείιεη κε επζχλε ηνπ λα απφζρεη απφ ηελ 

επίζθεςε θαη ηε ρξήζε ηνπ ηζηνηφπνπ, θαζψο επίζεο θαη απφ θάζε ζπλαιιαγή ή 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο.  

 

 

2. Γεληθνί όξνη 

2.1. Η Δηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηήζεη, αλαλεψζεη ή αλαβαζκίζεη 

νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ Δπηζθέπηε/Υξήζηε/Πειάηε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (ζπλνιηθά ή δηαδεπθηηθά): α) κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ 

παξφλησλ φξσλ ρξήζεο, β) κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο θαη γ) κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο εμσηεξηθήο εκθάληζεο (interface), ηεο 

δνκήο ή ηεο ζχλζεζεο (configuration) ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, θαζψο θαη 

ησλ ηερληθψλ ηνπ πξνδηαγξαθψλ. Ο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο έρεη ηελ 
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ππνρξέσζε λα δηαβάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο φξνπο πνπ βξίζθνληαη ζε 

ηζρχ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο.  

2.2. Δπίζεο ε εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε, αλαηηηνιφγεηα θαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ Δπηζθέπηε/Υξήζηε/Πειάηε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο  λα καηαηψζεη, λα αλαζηείιεη ή λα ηεξκαηίζεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Ο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φια ηα αλσηέξσ κε κφλε 

ηελ πινήγεζε ή/θαη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. 

2.3. Οη ζπκβάζεηο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο θαηαξηίδνληαη ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα.  

 

3. Παξερόκελεο πιεξνθνξίεο & πξνϊόληα 

3.1. Σα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε πξντφληα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, νη ηηκέο θαη ην 

δηαζέζηκν απφζεκα ηνπο, βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.stellabeauty.gr θαη είλαη πξνζβάζηκα ζε φινπο. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

αλαδεηήζνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην εθάζηνηε πξντφλ θάλνληαο θιηθ ζην 

εηθνλίδην ηνπ πξντφληνο. 

3.2. H Δηαηξία δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ αθξίβεηα, ηελ αιήζεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 

ηαπηφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ζηα παξερφκελα κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

πξντφληα. Η Δηαηξία δελ επζχλεηαη θαη δελ δεζκεχεηαη απφ θαηαρσξήζεηο 

ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ έγηλαλ εθ ζθάικαηνο/παξαδξνκήο θαηά ηελ θνηλή 

πείξα θαη δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη ζε δηφξζσζε απηψλ νπνηεδήπνηε αληηιεθζεί ηελ 

χπαξμή ηνπο.  

3.3. Η Δηαηξία εγγπάηαη ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαζεζηκφηεηά ή κε ησλ πξντφλησλ, δελ θέξεη φκσο θακία επζχλε γηα ηελ 

δηαζεζηκφηεηά ηνπο. Η Δηαηξία θαηαβάιιεη θαζεκεξηλά φιεο ηηο δπλαηέο 

πξνζπάζεηεο, έηζη ψζηε λα παξέρεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ην 

εθάζηνηε πξντφλ (ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηκέο θηι.). ε πεξηπηψζεηο δπζρεξεηψλ 

εθνδηαζκνχ ή εμάληιεζεο ησλ πξντφλησλ ζε απφζεκα, ε Δηαηξία δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα ελεκεξψζεη ηνλ Δπηζθέπηε/Υξήζηε/Πειάηε είηε ηειεθσληθψο ζηνλ 

αξηζκφ πνπ έρεη δειψζεη είηε κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζρεηηθά 

κε παξφκνηα πξντφληα ίζεο ή αλψηεξεο πνηφηεηαο θαη αμίαο, ηα νπνία κπνξεί λα 

παξαγγείιεη. Δάλ ν Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο δελ επηζπκεί λα παξαγγείιεη 

ηέηνηνπ είδνπο παξφκνηα πξντφληα, ε Δηαηξία δεζκεχεηαη λα επηζηξέςεη αηφθσο ην 

πνζφ πνπ ελδερνκέλσο έρεη θαηαβάιεη ν Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ζην αθέξαην. 
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3.4. ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο θάησ απφ θάζε πξντφλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ ν νπνίνο αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 24%, ελψ ην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα www.stellabeauty.gr επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα 

αλαπξνζαξκφδεη ηηο ηηκέο ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ. 

 

4. Έμνδα απνζηνιήο 

Σα έμνδα απνζηνιήο γηα αγνξέο εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο αλέξρνληαη ζε  3,50 

επξψ. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δηελεξγήζεη παξαγγειίεο πνπ μεπεξλνχλ ην πνζφ 

ησλ 30 επξψ, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο, απαιιάζζεηαη απφ ηα έμνδα 

απνζηνιήο. Σα έμνδα απνζηνιήο γηα αγνξέο εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ππνινγίδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθψο ν πειάηεο πξηλ πξνβεί 

ζηελ αγνξά.  

 

5. Μεηαβνιή ηωλ ηηκώλ  

Οη αλσηέξσ ηηκέο ησλ πξντφλησλ σο θαη ηα έμνδα απνζηνιήο ελδέρεηαη λα 

κεηαβάιινληαη αλά πάζα ζηηγκή, σζηφζν, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ εηδηθφηεξα ακέζσο 

αλσηέξσ αλαθέξνληαη, ελδερφκελεο αιιαγέο δελ ζα επεξεάζνπλ ηηο παξαγγειίεο γηα 

ηηο νπνίεο έρεη ήδε απνζηαιεί Δπηβεβαίσζε Παξαγγειίαο. 

 

6. Παξαγγειία πξνϊόληωλ θαη πξνζηαζία θαηαλαιωηή 

6.1. Οη παξαγγειίεο κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο www.stellabeauty.gr 

απνηεινχλ ζπκβάζεηο πσιήζεσο εμ απνζηάζεσο, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηνπ Ν. 2251/1994 (φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα) θαη ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΓ 131/2003 (ΦΔΚ Α’ 116/16.05.2003).Η 

ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο δηέπεηαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ ηζρχνληνο, ηνλ  Κψδηθα 

Ηζηθήο Δπαγγεικαηηθήο Πξαθηηθήο θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο πκκφξθσζεο 

γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Διεχζεξνπ Αληαγσληζκνχ. 

6.2. Ο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο έρεη δηθαίσκα ζχλαςεο έγθπξεο ζχκβαζεο 

κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, κφλνλ εθφζνλ είλαη δηθαηνπξαθηηθά ηθαλφο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα (δειαδή εθφζνλ έρεη 

ζπκπιεξψζεη ην δέθαην φγδνν (18
ν
) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη δελ ηειεί ζε δηθαζηηθή 

ζπκπαξάζηαζε σο πξνο ηε ζχλαςε ζχκβαζεο πψιεζεο). Παξαγγειίεο κπνξνχλ 

επίζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ λνκίκνπο εθπξνζψπνπο λνκηθψλ πξνζψπσλ. Η 

Δηαηξία επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα αμηψζεη ηελ επηζηξνθή απφ ηνλ 

επνπηεχνληα ή λφκηκν αληηπξφζσπν/εθπξφζσπν ηπρφλ παξαγγειηψλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλα πξφζσπα. Σν stellabeauty.gr δε 

https://www.iatrikitomi.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%97%CE%98%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%92-2.pdf
https://www.iatrikitomi.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3-%CE%97%CE%98%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9A%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%92-2.pdf
https://www.iatrikitomi.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A3-%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%92-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
https://www.iatrikitomi.gr/wp-content/uploads/2019/06/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%95%CE%A3-%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%92-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A5%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A5.pdf
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θέξεη θακηά απνιχησο επζχλε γηα ελδερφκελε επίζθεςε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ θαη 

ρξήζε απηνχ απφ αλήιηθα ή δηθαηνπξαθηηθά αλίθαλα άηνκα, δεδνκέλνπ φηη δε κπνξεί 

λα ειέγρεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ εηζεξρφκελσλ Υξεζηψλ/Δπηζθεπηψλ. 

6.3. Γηαδηθαζία παξαγγειίαο κέζσ e-shop: 

1. πκπιήξσζε εηδηθήο ειεθηξνληθήο θφξκαο κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο. 

2. Αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πψιεζεο θαη ησλ φξσλ ρξήζεο, 

κε ηελ ειεθηξνληθή επηινγή «ΑΠΟΓΟΥΗ» πνπ δίλεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν απφ ηνλ 

δηαδηθηπαθφ ηφπν. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε θαη εμππεξέηεζε φισλ φζσλ επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε αγνξέο 

απφ ην ειεθηξνληθφ καο θαηάζηεκα, ην stellabeauty.gr ζαο δηαζέηεη ηνπο αθφινπζνπο 

ηξφπνπο πιεξσκήο: 

1. Με αληηθαηαβνιή (κφλν γηα ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα) θαηά ηελ 

παξάδνζε/παξαιαβή ησλ πξνηφλησλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν πειάηεο ζα 

επηβαξχλεηαη κε ρξέσζε 2,00 επξψ (ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ 24%). 

2. Με θαηάζεζε ζηνλ ππ’αξηζκ. GR4402602520000160200646881 ινγαξηαζκφ ηεο 

Σξάπεδαο Eurobank κε εκθαληδφκελν δηθαηνχρν ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΜΗ Δ.Δ. 

3. Με ηε ρξήζε ρξεσζηηθήο ή πηζησηηθήο θάξηαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο επηιέμεη σο ηξφπν πιεξσκήο ηηο ππ’ αξηζκφλ 2 θαη 3 

πεξηπηψζεηο  απαιιάζζεηαη απφ ην θφζηνο αληηθαηαβνιήο ησλ 2,00 επξψ. 

Ο θαηαλαισηήο κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ελεκεξψλεηαη απφ ηελ εηαηξεία πξηλ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ, γηα ηα νπζηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο, ηελ ηηκή, ηελ πνζφηεηα, ηηο δαπάλεο κεηαθνξάο, ηνλ ηξφπν πιεξσκήο, 

παξάδνζεο, ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο θαη ηεο ηηκήο ηεο ελδερφκελεο πξνζθνξάο θαη ην 

δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο. 

Με ηελ απνζηνιή ηεο θφξκαο παξαγγειίαο, ν θαηαλαισηήο ιακβάλεη δηαδηθηπαθά 

αληίγξαθν ηεο παξαγγειίαο, ην νπνίν κπνξεί λα απνζεθεχζεη. 

ηηο ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη επθξηλψο δίπια απφ θάζε πξντφλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

ΦΠΑ (ζήκεξα 24%), φρη φκσο ην θφζηνο απνζηνιήο, ελψ ην stellabeauty.gr 

επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα αλαπξνζαξκφδεη ηηο ηηκέο ρσξίο λα 

ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Οη πξνζθνξέο ζηα πξντφληα θαη 

ζηηο ηηκέο ηζρχνπλ φζν ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα θαη φζν ππάξρεη απφζεκα. 

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε απφζεκα ή είλαη πξν-παξαγγειία είλαη 

έγθπξεο γηα 7 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπνζέηεζεο ηεο παξαγγειίαο. 

Ο ρξφλνο παξάδνζεο εμαξηάηαη απφ ηελ κεηαθνξηθή εηαηξία (courier) κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάδεηαη ε εηαηξεία καο. Σν stellabeauty.gr ελεκεξψλεη ηνλ πειάηε φηη νη ρξφλνη 

κεηαθνξάο βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο θαη 
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δίλνληαη κφλν ελδεηθηηθά θαη θαηά πξνζέγγηζε. Σν stellabeauty.gr δελ θέξεη ζπλεπψο 

επζχλε γηα νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε εθ κέξνπο ησλ κεηαθνξηθψλ εηαηξηψλ. 

Απνζηνιέο πξντφλησλ 

Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε παξαγγειία κέζσ ηνπ stellabeauty.gr, θαη έρεη νξηζηεί ν 

ηξφπνο ηεο πιεξσκήο, ηα παξαγγειζέληα αληηθείκελα ζπζθεπάδνληαη θαη 

απνζηέιινληαη, κε ηελ ζπλεξγαδφκελε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξψλ ηεο  εηαηξείαο   καο 

(ζήκεξα ΔΛΣΑ Πφξηα - Πφξηα). Μέζα ζην παθέην ηνπνζεηείηαη  ην παξαζηαηηθφ 

αγνξάο (απφδεημε ή ηηκνιφγην) ζην νπνίν αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ λφκηκε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Η εηαηξία 

ηαρπκεηαθνξψλ νθείιεη λα παξαδψζεη ην δέκα ζθξαγηζκέλν θαη ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε, φπσο απηφ παξαδφζεθε ζε απηήλ, εληφο ηνπ ρξφλνπ πνπ νξίζζεθε θαηά 

ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο.  

Δλαιιαθηηθά ππάξρεη δπλαηφηεηα παξαιαβήο ηεο παξαγγειίαο απφ ηελ έδξα ηεο 

εηαηξίαο: 2ν ρικ Λαγθαδά - Κνιρηθνχ ρσξίο ρξέσζε κεηαθνξηθψλ αλεμάξηεηα απφ 

ηελ αμία ηεο παξαγγειίαο. 

 

7. Υπαλαρώξεζε θαη επηζηξνθή πξνϊόληωλ 

7.1. Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε επηζηξνθή πξντφληνο γηα νπνηαδήπνηε αηηία ζπλίζηαηαη λα 

πξνεγεζεί ελεκέξσζε ηεο Δηαηξίαο κέζσ κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή 

ηειεθσληθψο.   

7.2. Ο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα επηζηξέςεη νιφθιεξε ηελ 

παξαγγειία ή κέξνο απηήο, ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ζηελ Δηαηξία ηνλ 

ιφγν γηα ηνλ νπνίν επηζπκεί ηελ επηζηξνθή ησλ πξντφλησλ εληφο πξνζεζκίαο 14 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηα παξέιαβε. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ν Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο επηβαξχλεηαη κφλν κε ην άκεζν θφζηνο 

επηζηξνθήο ησλ πξντφλησλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο ηεο επηζηξνθήο αθνξά ζε 

ιάζνο ηεο Δηαηξίαο, ε ηειεπηαία αλαιακβάλεη ην θφζηνο ηεο επηζηξνθήο ηνπ 

πξντφληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πσο ε επηζηξνθή ζα γίλεη κε ηελ κεηαθνξηθή 

εηαηξεία ΔΛΣΑ Πφξηα- Πφξηα θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο γξαπηήο ελεκέξσζεο ηεο 

Δηαηξίαο ζηελ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ info@stellabeauty.gr. 

7.3. ε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο, ν Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ππνρξενχηαη λα 

απνζηείιεη ην πξντφλ ζηελ άξηηα θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, ρσξίο δειαδή 

λα έρεη παξαβηαζζεί ε ζπζθεπαζία ηνπ θαη επηβεβαηψλνληαο φηη δελ έρνπλ αθαηξεζεί 

νη εηδηθέο ζεκάλζεηο ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ, νθείιεη λα ζπκπεξηιάβεη ηελ απφδεημε 

ιηαληθήο πψιεζεο πνπ παξέιαβε κε ην πξντφλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ είλαη 

δεθηή ε επηζηξνθή θαη ε ρξέσζε ηεο απνζηνιήο ζα βαξχλεη ηνλ πειάηε. Η επηζηξνθή 
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ζα γίλεηαη δεθηή κφλν κέζσ απνζηνιήο κε κεηαθνξηθή εηαηξία (θνχξηεξ) θαη κφλν 

θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο εηαηξείαο. 

7.4. ε πεξίπησζε ππαλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ 

Δπηζθέπηε/Υξήζηε/Πειάηε, ε επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ πνπ απηφο θαηέβαιε γηα ηελ 

αγνξά ηνπο ζα νινθιεξσζεί εληφο 14 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

παξαιαβήο ησλ πξντφλησλ κε θαηαβνιή ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ απφ ηνλ νπνίν 

έγηλε ε πιεξσκή ή δηαθνξεηηθά ζε ινγαξηαζκφ πνπ ζα δειψζεη ν πειάηεο. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο επηζηξνθήο αθνξά ζε ιάζνο ηεο Δηαηξίαο, ε ηειεπηαία 

δεζκεχεηαη λα απνζηείιεη εθ λένπ κε κεηαθνξηθή εηαηξία ζηελ δηεχζπλζε πνπ έρεη 

νξίζεη ν Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο γηα ηελ παξαιαβή ηεο παξαγγειίαο κε δηθά 

ηεο έμνδα ή κε θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ζα ηεο ππνδεηρζεί, ηφζν ην 

ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ αληηζηνηρεη ζηελ αγνξά ησλ πξνηφλησλ φζν θαη απηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηα έμνδα απνζηνιήο. 

7.5. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο πξαγκαηηθνχ ειαηηψκαηνο ππάξρεη δπλαηφηεηα 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ην αξκφδην ηκήκα ηεο 

Δηαηξίαο. Η ρξέσζε  απνζηνιήο βαξχλεη ηελ Δηαηξία. 

7.6. ε πεξίπησζε επηζηξνθήο ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ Δπηζθέπηε/Υξήζηε/Πειάηε, ε 

δηεχζπλζε ζηελ νπνία πξέπεη λα ζηαινχλ ηα πξντφληα πξνο επηζηξνθή είλαη ε έδξα 

ηεο εηαηξίαο 

7.7. H αθχξσζε ηεο παξαγγειίαο δχλαηαη λα γίλεη ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: Πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο παξαγγειίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο ηεο παξαγγειίαο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παηψληαο ην πιήθηξν «επηζηξνθή» 

«back» λα επαλέιζεη ν ρξήζηεο/πειάηεο ζην «θαιάζη» θαη λα αθαηξέζεη ηηο 

πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ πνπ αξρηθά επέιεμε . Δάλ έρεη νινθιεξσζεί ε ειεθηξνληθή 

παξαγγειία αιιά δελ έρεη απνζηαιεί αθφκα ην πξντφλ κπνξεί λα γίλεη ηειεθσληθή 

αθχξσζε ηεο παξαγγειίαο θαηφπηλ ηειεθσληθήο θιήζεο ζην 2310930500 ή κέζσ 

κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

8. Δηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

8.1. Όιν ην πεξηερφκελν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ δηαθξηηηθψλ ηίηισλ, ζεκάησλ, εηθφλσλ, γξαθηθψλ, θσηνγξαθηψλ, ζρεδίσλ, 

θεηκέλσλ θ.ι.π. απνηεινχλ ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο Δηαηξίαο θαη 

πξνζηαηεχνληαη θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Διιεληθνχ Γηθαίνπ, ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθαίνπ θαη ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ.  

8.2. Απαγνξεχεηαη ξεηά νπνηαδήπνηε αληηγξαθή, κεηαθνξά ή δεκηνπξγία παξάγσγεο 

εξγαζίαο κε βάζε ην πεξηερφκελν πνπ πεξηέρεηαη ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα, θαζψο 

θαη νπνηαδήπνηε παξαπιάλεζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε θαη 
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πάξνρν ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο. Η αλαπαξαγσγή, επαλέθδνζε, θφξησζε, 

αλαθνίλσζε, δηάδνζε ή κεηάδνζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ρξήζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ή κέζν γηα εκπνξηθνχο ή άιινπο 

ζθνπνχο επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ πξνεγνχκελεο έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηεο Δηαηξίαο.  

8.3. Σα νλφκαηα, εηθφλεο, ινγφηππα θαη δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα πνπ παξαηίζεληαη θαη 

πεξηγξάθνπλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα www.stellabeauty.gr ή ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Δηαηξίαο ή ηελ ίδηα ηελ Δηαηξία απνηεινχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

Δηαηξίαο, πξνζηαηεπφκελα απφ ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο πεξί εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη 

βηνκεραληθήο θαη πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. Η ρξήζε ηνπο ζην ειεθηξνληθφ 

θαηάζηεκα δελ παξέρεη ζε θακία πεξίπησζε άδεηα ή δηθαίσκα ρξήζεο ηνπο απφ 

ηξίηνπο.  

8.4. Απαγνξεχεηαη ξεηά ε νιηθή ή κεξηθή αληηγξαθή, δηαλνκή, κεηαθνξά, 

κεηαπνίεζε, απνζήθεπζε, αλαπαξαγσγή, αλαδεκνζίεπζε, ηξνπνπνίεζε θαη θάζε 

ζπλαθήο ελέξγεηα ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Δηαηξίαο. ε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, νη σο άλσ ελέξγεηεο ζα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ πξνζβνιή 

ησλ δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο/βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ηεο Δηαηξίαο, ε νπνία 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζεη θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ έρεη 

πξνθιεζεί ζε απηήλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

9. Επζύλε Χξήζηε 

9.1. Ο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ζπκθσλεί θαη αλαιακβάλεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ππεξεζίεο, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο φπσο ν 

λφκνο πξνβιέπεη θαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ 

εζψλ. Κάζε Υξήζηεο/Δπηζθέπηεο/Πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξφληα δηθηπαθφ ηφπν 

κε δηθή ηνπ απνθιεηζηηθά επζχλε, ην δε πεξηερφκελφ ηνπ ηζηφηνπνπ ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη παξέρεη ζπκβνπιή ή πξνηξνπή άκεζε ή 

έκκεζε πξνο ηνπο Υξήζηεο/Δπηζθέπηεο/Πειάηεο λα πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε πξάμε. 

Πεξαηηέξσ, ε ρξήζε ηνπ παξφληνο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο πνπ ππαγνξεχεη ν «Κψδηθαο πκπεξηθνξάο Υξεζηψλ Internet 

(Netiquette)» θαη απνθιεηζηηθά γηα λφκηκνπο ζθνπνχο κε ηξφπν πνπ λα κελ 

παξεκπνδίδεη ηελ ρξήζε ηνπ απφ ηξίηνπο, ν δε Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο 

ππνρξενχηαη λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηνπο 

παξφληεο Όξνπο θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ βιάβε ή δπζιεηηνπξγία ζ’ απηφλ (δηαδηθηπαθφ ηφπν), ή λα επεξεάζνπλ 

ή λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην www.stellabeauty.gr κέζσ 

απηνχ. 
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9.2. Ο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ππνρξενχηαη λα κε ρξεζηκνπνηεί ηo 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα κε ην εκπνξηθφ ζήκα www.stellabeauty.gr γηα: 1. απνζηνιή, 

δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε 

πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη παξάλνκν γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πξνθαιεί παξάλνκε 

πξνζβνιή θαη βιάβε ζηελ Δηαηξία ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ή πξνζβάιιεη ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ή ην απφξξεην πιεξνθνξηψλ νηνπδήπνηε πξνζψπνπ, 2. απνζηνιή, 

δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε 

πεξηερνκέλνπ πνπ πξνθαιεί πξνζβνιή ησλ ρξεζηψλ εζψλ, θνηλσληθψλ αμηψλ, ηεο 

αλειηθφηεηαο θ.ι.π, 3. απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε 

άιινπο ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ γηα ην νπνίν νη ρξήζηεο δελ έρνπλ 

δηθαίσκα κεηάδνζεο ζχκθσλα κε ην λφκν ή ηηο ελ ηζρχ ζπκβάζεηο (φπσο εζσηεξηθέο 

πιεξνθνξίεο, ηδηνθηεζηαθέο θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ ή 

απνθαιχθζεθαλ σο κέξνο εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ή πνπ θαιχπηνληαη ζε ζπκθσλίεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο), 4. απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή κε e-mail ή κεηάδνζε κε 

άιινπο ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε πεξηερνκέλνπ ην νπνίν παξαβηάδεη νπνηαδήπνηε 

επξεζηηερλία, εκπνξηθφ ζήκα, εκπνξηθφ κπζηηθφ, πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ή άιια 

ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα ηξίησλ θάζε είδνπο, 5. απνζηνιή, δεκνζίεπζε, απνζηνιή 

κε e-mail ή κεηάδνζε κε άιινπο ηξφπνπο νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ην νπνίν πεξηέρεη ηνχο 

ινγηζκηθνχ ή νπνηνπζδήπνηε άιινπο θψδηθεο, αξρεία ή πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ δηαθνπή, ηελ πξφθιεζε βιάβεο, ηελ θαηαζηξνθή ή ηνλ 

εμνπιηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο νπνηνπδήπνηε ινγηζκηθνχ ή πιηθνχ ππνινγηζηψλ, 6. 

εζειεκέλε ή αζέιεηε παξάβαζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή ησλ δηαηάμεσλ, 7. 

παξελφριεζε ηξίησλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 8. ζπιινγή ή απνζήθεπζε πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε άιινπο ρξήζηεο. 

 

10. Πεξηνξηζκόο επζύλεο ηεο Εηαηξίαο 

10.1. Η Δηαηξία ζέηεη πξνο πψιεζε ηα πξντφληα ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Καηαζηήκαηνο 

ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Η Δηαηξία 

δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ βιάβεο ή δεκίεο πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ ζηνπο πειάηεο ή/θαη 

ρξήζηεο ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Καηαζηήκαηνο, πέξαλ ηεο ππνρξέσζεο επηζηξνθήο, 

δηφξζσζεο (εθφζνλ απηή είλαη δπλαηή) ή αληηθαηάζηαζεο πξντφλησλ ζχκθσλα ηα 

νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο φξνπο ρξήζεο.  

10.2. Η Δηαηξία δελ επζχλεηαη γηα νπνηαζδήπνηε κνξθήο δεκία (ζεηηθή ή απνζεηηθή,  

φπσο ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά απψιεηα θεξδψλ, δεδνκέλσλ, δηαθπγφληα 

θέξδε, ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θιπ) ππνζηεί ν Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ηνπ 

Ηιεθηξνληθνχ Καηαζηήκαηνο ή ηξίηνο απφ αηηία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ή 

ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, ζειίδσλ, ππεξεζηψλ, επηινγψλ θαη πεξηερνκέλσλ απηνχ 
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ή/θαη κε ηελ αδπλακία παξνρήο ππεξεζηψλ ή/θαη πιεξνθνξηψλ πνπ δηαηίζεληαη απφ 

απηφ ή/θαη κε ηπρφλ κε επηηξεπφκελεο παξεκβάζεηο ηξίησλ ζε πξντφληα ή/θαη 

ππεξεζίεο ή/θαη πιεξνθνξίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ απηνχ. ηηο παξαπάλσ αηηίεο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδερφκελα ζθάικαηα ή παξαιείςεηο θαηά ηελ ειεθηξνληθή 

θαηαρψξηζε ησλ παξερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ (ηηκέο, ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ θιπ), 

θαζψο θαη ζθάικαηα, παξαιείςεηο ή ηερληθνί ιφγνη νπνηαζδήπνηε θχζεσο, πνπ 

επεξεάδνπλ ή αλαζηέιινπλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Ηιεθηξνληθνχ Καηαζηήκαηνο ή/θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

10.3. Η Δηαηξία δελ θέξεη θακία επζχλε, ζε πεξηπηψζεηο πιεκκεινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ηιεθηξνληθνχ Καηαζηήκαηνο ή ελ γέλεη αδπλακίαο ή πιεκκεινχο παξνρήο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο εμαηηίαο ηπραίσλ γεγνλφησλ ή ιφγσλ αλσηέξαο βίαο ή ιφγσλ πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ππαηηηφηεηα ηξίησλ. 

10.4. Η Δηαηξία ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ ε πξφζβαζε ζην 

Ηιεθηξνληθφ Καηάζηεκα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ λα είλαη, θαηά ην δπλαηφλ, ζπλερήο 

θαη αδηάιεηπηε. Ωζηφζν, επηθπιάζζεηαη ηνπ εχινγνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα δηαθφπηεη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ηιεθηξνληθνχ Καηαζηήκαηνο ή/θαη ησλ επηκέξνπο ππεξεζηψλ γηα 

ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο πξνεγνχκελε ζρεηηθή 

εηδνπνίεζε ηνπ ρξήζηε. 

 

11. Σύλδεζκνη (links) κε άιιεο ηζηνζειίδεο 

11.1. Η ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο www.stellabeauty.gr ελδέρεηαη 

λα εκπεξηέρεη παξαπνκπέο ζε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, γηα ην πεξηερφκελν θαη ηηο 

ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ νπδεκία επζχλε θέξεη ε Eηαηξία, νχηε εγγπάηαη γηα ηελ δηαξθή 

θαη αζθαιή πξνζβαζηκφηεηα ηνπο. πλεπψο, γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα ηπρφλ 

παξνπζηαζζεί θαηά ηελ επίζθεςε/ρξήζε ησλ ελ ιφγσ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ν 

Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο νθείιεη λα απεπζπλζεί απεπζείαο ζηηο αληίζηνηρεο 

ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο θέξνπλ θαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο.  

11.2. Η Δηαηξία ζε θακία πεξίπησζε δελ απνδέρεηαη ή πηνζεηεί ην πεξηερφκελν ή ηηο 

ππεξεζίεο ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ησλ ζειίδσλ ζηα νπνία παξαπέκπεη νχηε θαη 

ζπλδέεηαη κε απηά θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν. Γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα 

αλαθχςεη θαηά ηελ επίζθεςε ησλ ελ ιφγσ ηζηνζειίδσλ, απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο 

είλαη ν εθάζηνηε δηαρεηξηζηήο/ηδηνθηήηεο απηήο ηεο ηζηνζειίδαο. 

 

12. Πνιηηηθή Απνξξήηνπ 

12.1. Απηή ε ελφηεηα δειψλεη ηελ Πνιηηηθή Απνξξήηνπ θάησ απφ ηελ νπνία, ν 

Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ηνπ ηζηφηνπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα 
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αληηζηνηρίζεη κε απηφλ ηνλ ηζηφηνπν ("Ιζηνζειίδα"), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ «Ιαηξηθή 

Σνκή Δ.Δ.» 

12.2.  Η Δηαηξία ζέβεηαη ηελ ηδησηηθφηεηά ηνπ Επιςκέπτη/Χρήςτη/Πελάτη θαη ζέιεη 

λα πξνζηαηέςεη ηα πξνζσπηθά  ζηνηρεία ηνπ Δπηζθέπηε/Υξήζηε/Πειάηε γηα ην ζθνπφ 

ηεο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέγεη, δηαηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη. Με ηνλ φξν «επεμεξγαζία» λνείηαη ε 

απφθηεζε,  θαηαγξαθή,  απνζήθεπζε, νξγάλσζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ.Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ κνλαδηθφ εληνπηζκφ, επηθνηλσλία ή εληνπηζκφ ελφο κφλν 

αηφκνπ ή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε άιιεο πεγέο γηα λα αλαγλσξίζνπλ 

κεκνλσκέλα έλα κεκνλσκέλν άηνκν. Σα Πξνζσπηθά ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ζε 

νπνηνδήπνηε κέζν ή κνξθή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, θαζψο 

θαη αξρείσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ραξηί, γηα παξάδεηγκα: φλνκα, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θαη δηεχζπλζε αιιεινγξαθίαο. 

 

Γηαβάζηε απηή ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ πξηλ 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ παξνχζα Ιζηνζειίδα ή ππνβάιεηε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζε 

εκάο. Με ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζσπηθψλ ζαο ζηνηρείσλ, 

ζπγθαηαηίζεζηε ζηε ζπιινγή, ρξήζε θαη ζηελ ελ γέλεη επεμεξγαζία ηνπο γηα ηνπο 

ζθνπνχο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ. Δλδέρεηαη νη παξφληεο φξνη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ εάλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ρξήζηκν λα 

ειέγρεηε ηαθηηθά ηελ παξνχζα ζειίδα. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεηε ε εθ 

λένπ ζπγθαηάζεζή ζαο ιφγσ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, ζα ιάβεηε ζρεηηθή ελεκέξσζε. Δάλ 

δελ απνδέρεζηε απηή ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, παξαθαιψ 

κελ ρξεζηκνπνηήζεηε απηήλ ηελ Ιζηνζειίδα. 

 

Οη ρξήζηεο/επηζθέπηεο σζηφζν πξέπεη λα έρνπλ επίγλσζε φηη ε απνζηνιή 

εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ δελ απνηειεί ηνλ 

πιένλ αζθαιή ηξφπν επηθνηλσλίαο, θαζψο πάληνηε ελέρεη ηνλ θίλδπλν αλάγλσζεο 

ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ απφ ηξίηνπο. 

 

 13. Πξνζηαζία Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ 

13.1. H Δηαηξία δεκηνχξγεζε ηελ παξνχζα ηζηνζειίδα κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Γηα λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε εμππεξέηεζή, ν 

Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο πξέπεη λα παξέρεη πξνο ηελ Δηαηξία ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο παξαγγειίαο ηνπ θαη νη νπνίεο 

δηαθπιάζζνληαη απφ απηήλ. Γειψλεηαη ξεηά φηη ε Δηαηξία αθνινπζεί θαη εθαξκφδεη 



11 

 

ηελ Δπξσπατθή θαη Δζληθή λνκνζεζία πξνζηαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα φπσο απηή ηζρχεη . 

13.2. Η παξνχζα Γήισζε Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη νη 

επηζπλαπηφκελνη ζε απηήλ Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο Υξήζεο ηεο παξνχζαο 

ηζηνζειίδαο πεξηγξάθνπλ ηε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

www.stellabeauty.gr, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ρξήζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ 

Δηαηξία θαη ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ρξήζεσο ηεο παξνχζαο ηζηνζειίδαο. Η 

παξνχζα Γήισζε Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ν Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο 

παξέρεη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ζηελ Δηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαγγειηψλ πνπ 

ππνβάιιεη ζηελ παξνχζα ηζηνζειίδα. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαη 

επεμεξγάδνληαη απφ ηελ Δηαηξία δελ αλήθνπλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ζηε θπιεηηθή, εζλνηηθή θαηαγσγή, ζηα 

πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζηηο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο  πεπνηζήζεηο, ζηε 

ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, νχηε πξφθεηηαη γηα επεμεξγαζία γελεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, βηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ, δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία, ζηε 

ζεμνπαιηθή δσή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ζηoλ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. 

13.3 Τπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα ηζηνζειίδα 

θαζψο θαη γηα ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα έρεη νξηζηεί ε εηεξφξξπζκε εηαηξία 

«ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΜΗ Δ.Δ.» ε νπνία εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Βαζίιεην Καθαβέιν θαζψο 

θαη Τπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ν Υξήζηνο Μίγθνο, ελψ 

απνδέθηεο ή/θαη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία ζα είλαη νη ππεχζπλνη ησλ εμήο 

ηνκέσλ: ε γξακκαηεία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αξρείσλ, ην ινγηζηήξην γηα ηελ δηα-

ρείξηζε θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ, ε απνζήθε  γηα ηελ δηαρείξηζε θαη απνζηνιή δε-

κάησλ, ε εηαηξεία κεηαθνξάο γηα ηελ νξγάλσζε θαη παξάδνζε ησλ παξαγγειηψλ, 

πσιεηέο θαη ηερληθνί γηα ηελ θαηαγξαθή παξαγγειηψλ ή δηελέξγεηα πξνσζεηηθψλ 

ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο  «ΙΑΣΡΙΚΗ ΣΟΜΗ E.E.», ζπλεξγαδφκελεο εηαηξίεο 

πιεξνθνξηθήο, ηξάπεδεο,  θαζψο θαη άιιεο  δηθαζηηθέο, δεκφζηεο θαη αλεμάξηεηεο 

αξρέο, αλεμάξηεηεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαηφπηλ λφκηκνπ αηηήκαηφο ηνπο, θαζψο θαη 

ηνπ λνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πξνκεζεπηή. Η επηθνηλσλία κε ηνλ Τπεχζπλν 

Δπεμεξγαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ είλαη δπλαηή ηειεθσληθψο ζηνλ αξηζκφ 

2310930500 ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε 

info@stellabeauty.gr, ή κε επηζηνιή ζηελ Δμππεξέηεζε Πειαηψλ, ζηε δηεχζπλζε 2ν 

ρικ Λαγθαδά – Κνιρηθνχ , Σ.Κ. 57200, Σ.Θ. 371, ΛΑΓΚΑΓΑ, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 

ππφςε customer service. 

13.4. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ δνζεί εθνχζηα απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο αλαθεξφκελεο 

ηζηνζειίδαο, ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξία, πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο ηνπ 
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ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο λα έρνπλ άκεζε θαη νπζηαζηηθή επηθνηλσλία κε ην 

θαηάζηεκα, λα ηνπο παξέρνληαη απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα θαη 

αηηήκαηα πνπ ζέηνπλ, λα απνζηέιινληαη δσξεάλ δείγκαηα, λα ελεκεξψλνληαη γηα 

πξνσζεηηθέο πξνζθνξέο θαη ηέινο λα εμππεξεηνχληαη θαη λα εθηεινχληαη νη 

παξαγγειίεο ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ε Δηαηξία κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο έρνπλ ζθνπφ λα κεηξήζνπλ ην αξηζκφ επηζθεςηκφηεηαο ηεο,  λα 

θαζνξίζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ γηα πεξηζζφηεξα πξντφληα, λα ζπλδξάκνπλ 

ζηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κε ηελ εηαηξεία.  

13.5. Η Δηαηξία ζπιιέγεη κφλν ηηο θάησζη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο: (1) 

ζηνηρεία πνπ ν Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ηεο δίλεη θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ σο 

πειάηεο θαη (2) ζηνηρεία πνπ ν Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ηεο δίλεη πξνθεηκέλνπ 

λα εθηειεζηεί ε παξαγγειία ηνπ απφ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα. 

13.6. Καηά ηελ ζπκπιήξσζε νπνηαζδήπνηε θφξκαο παξαγγειίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, δεηείηαη απφ ηνλ Δπηζθέπηε/Υξήζηε/Πειάηε λα 

ζπκπιεξψζεη ζε ειεθηξνληθά πεδία ππνρξεσηηθά ην νλνκαηεπψλπκν, ηε δηεχζπλζε, 

ηνλ ηαρπδξνκηθφ θψδηθα ηεο πεξηνρήο ηνπ, ηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεχζπλζε, ην 

ηειέθσλν ηνπ, ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπ ηε Γ.Ο.Τ. ζηελ νπνία ππάγεηαη, ζηνηρεία πηζησηηθήο 

θάξηαο θαη λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηεο παξαγγειίαο. πκπιεξσκαηηθά, 

κπνξεί λα δεηεζνχλ θαη εηδηθφηεξεο πιεξνθνξίεο, φπσο ζηνηρεία απνζηνιήο – 

παξάδνζεο κηαο παξαγγειίαο, ζηνηρεία ηηκνιφγεζεο ή ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε 

πξνζθνξά πνπ έρεη δεηήζεη. Η Δηαηξία θάλεη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηεο 

παξέρεη ν Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα είηε ηεο ειεθηξνληθήο 

απνζηνιήο ηεο θφξκαο είηε ηεο απφπεηξαο δηακφξθσζεο παξαγγειίαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ηεο παξαγγειίαο ζην ρψξν ηνπ θαη 

γηα ηελ επηβεβαίσζε θαη ηαπηνπνίεζε ηνπ πειάηε ζε θάζε αλαγθαία πεξίπησζε. 

13.7. Η δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηαο θξίλεηαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γη’ απηφ 

ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο.Έλα απφ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ 

εηαηξία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ε εθαξκνγή κεζφδσλ 

ςεπδσλπκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ. Τπφ ηνλ φξν ςεπδσλπκνπνίεζε λνείηαη ε 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα κελ είλαη πιένλ 

εθηθηφ λα αλαγλσξηζηεί θαη ηαπηνπνηεζεί ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ πξφζσπν ρσξίο ηε 

ρξήζε ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ νη ελ ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο δηαηεξνχληαη ρσξηζηά θαη ππφθεηληαη ζε ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε ηαπηνπνηεκέλν ή 

ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν. Η ειεθηξνληθή δηαρείξηζε δεδνκέλσλ γίλεηαη κε 

ρξήζε εκπνξηθήο εθαξκνγήο ηνπνζεηεκέλεο ζε cloud, φπσο επίζεο θαη ρξήζε 
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ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε ηελ ίδηα ηνπνζέηεζε ζε cloud. Όιεο νη εθαξκνγέο 

είλαη λφκηκεο, θξππηαζθαιηζκέλεο θαη πηζηνπνηεκέλεο απφ ηνπο παξφρνπο ζπκβαηέο 

κε ηνλ GDPR, ελψ νη ππνινγηζηέο ηεο εηαηξείαο πξνζηαηεχνληαη απφ εηδηθά 

πξνγξάκκαηα antivirus θαη firewalls, θαη ιακβάλνπκε θαζεκεξηλά αληίγξαθν 

αζθαιείαο ησλ δεδνκέλσλ καο. Σέινο φιεο καο νη ζπζθεπέο πξνζηαηεχνληαη απφ 

UPS ζε πεξηπηψζεηο ειεθηξηθψλ δηαθνπψλ. 

Όια ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνληαη ζε θπζηθφ αξρείν πξνζηαηεχνληαη ζε εξκάξηα 

κε θιεηδαξηέο αζθαιείαο, κε θάγθεια αζθαιείαο εμσηεξηθά, θαη ελεκεξψλεηαη είηε 

απφ ηνλ ππεχζπλν DPO ηνπ πξνκεζεπηή, είηε απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ ινγηζηεξίνπ. 

Καλέλαο κε εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο δελ έρεη πξφζβαζε ζην αξρείν. Ο 

πξνκεζεπηήο δηαζέηεη επίζεο θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο (CCTV), ζπλαγεξκφ 

αζθαιείαο θαη ηέινο ππξαζθάιεηα. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο δηαηήξεζεο ησλ αξρείσλ, απηά ζα θαηαζηξέ-

θνληαη άκεζα θαη σο θπζηθφ αξρείν (κε ηελ ρξήζε θαηαζηξνθέα εγγξάθσλ) θαη σο 

ειεθηξνληθφ αξρείν. Σελ δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ησλ δεδνκέλσλ ζα βεβαηψλεη θαη 

ζα επηβιέπεη ν DPO, κε ηελ παξνπζία ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ ινγηζηεξίνπ, ή άιινπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ ππαιιήινπ. 

 

13.8. Γηαθεκηζηηθά θαη ελεκεξσηηθά κελχκαηα. 

Ο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ηνπ παξφληνο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα, εάλ ην επηζπκεί,  λα πιεξνθνξείηαη γηα λέα πξντφληα πνπ δηαζέηεη ην 

stellabeauty.gr θαηφπηλ αηηήκαηνο ζηελ ηζηνζειίδα, φπσο θαη γηα ηπρφλ άιιεο 

πξνζθνξέο, κε ηελ απνζηνιή δηαθεκηζηηθψλ - ελεκεξσηηθψλ κελπκάησλ κέζσ 

ηειεθψλνπ, e-mail, ή κε ην ηαρπδξνκείν. Ο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο  πνπ ην 

επηζπκεί κπνξεί λα δεηήζεη ηε δηαθνπή ιήςεο ηέηνησλ κελπκάησλ. Αθφκα, ην 

stellabeauty.gr παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο ηνπ 

παξφληνο δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ιήςεο ελεκεξσηηθψλ ειεθηξνληθψλ θπιιαδίσλ ζηελ 

ειεθηξνληθή ηνπο δηεχζπλζε, εάλ δειψζνπλ ξεηά φηη επηζπκνχλ ηελ παξνρή απηήο 

ηεο ππεξεζίαο. 

13.9. Με ηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ζπιιέγνληαη απηφκαηα θαη θάπνηα κε πξνζσπηθά 

ζηνηρεία φπσο ε δηεχζπλζε πξσηνθφιινπ (IP) ηνπ ππνινγηζηή, ε εκεξνκελία θαη ε 

ψξα πξφζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα, νη ελφηεηεο ζηηο νπνίεο πεξηεγείηαη, ηα πξντφληα 

πνπ επηιέγεη λα πξνβάιεη. Σα ζηνηρεία απηά δελ απνηππψλνπλ πξνζσπηθά ζηνηρεία 

ηνπ αηφκνπ πνπ απνθηά πξφζβαζε θαη πεξηεγείηαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζπλεπψο ν 

ρξήζηεο παξακέλεη αλψλπκνο. θνπφο ηεο θαηαγξαθήο απηήο είλαη λα δηαπηζησζνχλ 

νη πξνηηκήζεηο ησλ Δπηζθεπηψλ/Υξεζηψλ/Πειαηψλ θαη λα βειηηψζεη ε Δηαηξία ηηο 

παξνρέο ηεο. 
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13.10. Η Δηαηξία δελ δηαλέκεη ζε θαλέλαλ άιινλ νξγαληζκφ ή ζπλεξγάηε πνπ δελ 

ζπλδέεηαη κε απηήλ ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία 

πνπ αθνξά ηνπο ρξήζηεο θαη πειάηεο ηεο. Οη ηπρφλ απαξαίηεηεο δηαβηβάζεηο 

δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηνπο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη πάληνηε κε ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη ππφ ηε δέζκεπζε ηεο 

κε παξάβαζεο ησλ φξσλ πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Η ζπλεξγαζία κε 

κεηαθνξηθέο εηαηξίεο θαη ζπλεξγαδφκελεο ηξαπεδηθέο εηαηξίεο είλαη δηαζθαιηζκέλε 

κε ηηο απαξαίηεηεο ζπκβάζεηο ηήξεζεο ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

13.11. Η Δηαηξία ζε ζπκκφξθσζε πξνο ην πξνβιεπφκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηα 

πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, δηαγξαθήο, αλάθιεζεο θαη αληίξξεζεο θαηά ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. Έηζη, νη Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο  δχλαληαη 

λα αλαθαιέζνπλ εγγξάθσο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπο ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ ηελ νπνία παξείραλ ειεχζεξα θαη φρη ππνρξεσηηθά 

βάζεη λφκνπ ή ζπκβάζεσο. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε θαη λα 

αλαθηήζνπλ, λα ηξνπνπνηήζνπλ αλαθξηβή ζηνηρεία ή θαη λα δηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ παξείραλ αθφκε θαη λα δηαγξάςνπλ ην ινγαξηαζκφ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ζην 

ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα (ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ηα ζηνηρεία ηνπο 

δηαηεξνχληαη  γηα ην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πεξάησζε 

ησλ λφκηκσλ θαη ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο) ή θαη λα δηαγξάςνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ παξείραλ εθφζνλ δελ αθνξνχλ εθπιήξσζε λφκηκεο ή ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο . 

Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο θαηά ηεο 

γελφκελεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Όια ηα αηηήκαηα πξνο ηελ Δηαηξία 

ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά εγγξάθσο ρσξίο θαλέλα απνιχησο θφζηνο, κε ηελ 

απνζηνιή ελφο ειεθηξνληθνχ αηηήκαηνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

info@stellabeauty.gr. ή με επιζηολή ζηην Εξςπηπέηηζη Πελαηών, ζηη διεύθςνζη 2ο σλμ 

Λαγκαδά – Κολσικού , Τ.Κ. 57200, Τ.Θ. 371, ΛΑΓΚΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ςπότη customer 

service. Απάληεζε επη απηψλ  απνζηέιιεηαη εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, 

αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηεκάησλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληφο 

30 εκεξψλ απφ ηελ θαηαρψξεζε ηνπ αηηήκαηνο, ελψ παξάιιεια ε Δηαηξία 

δεζκεχεηαη λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια θαη αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ παξάβαζεο ησλ φξσλ πξνζηαζίαο θαζψο θαη παξάλνκεο επεμεξγαζίαο  ησλ 

Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Καηαγγειία θαηά ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηηρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Πποζηαζίαρ Δεδομένυν 

Πποζυπικού Χαπακηήπα (Κηθιζίαρ 1-3 η.κ. 11523, Αθήνα, www.dpa.gr 

12.12. Η Δηαηξία δηαηεξεί ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο 

ρξήζηεο/πειάηεο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεηαη απαξαίηεην γηα λα επηηεπρζεί ν 

ζθνπφο ηεο ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζπλήζσο φζν 

mailto:info@stellabeauty.gr
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δηαξθεί ε ζχκβαζε κεηαμχ ησλ κεξψλ. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζρέζεο απηήο δηαηεξνχληαη  

γηα φζν ρξφλν κπνξνχλ λα αζθεζνχλ εθαηέξσζελ αμηψζεηο βάζεη ηεο λνκνζεζίαο θαη 

γηα φζν ρξφλν κπνξεί λα αζθεζεί νπνηαδήπνηε δίσμε ή αμίσζε ελαληίνλ ηνπ 

πξνκεζεπηή απφ θνξνινγηθέο ή αζθαιηζηηθέο αξρέο θαη θνξείο, ήηνη ζα δηαηεξνχληαη 

γηα 20 έηε κεηά ηε ιήμε ηεο ζπκβάζεσο. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξνληθνχ απηνχ δηα-

ζηήκαηνο ηα πξνζσπηθά  δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη άκεζα θαη σο θπζηθφ αξρείν 

θαη σο ειεθηξνληθφ αξρείν. Σε δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ζα βεβαηψλεη θαη ζα 

επηβιέπεη ν ππεχζπλνο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.Σα ηξαπεδηθά ζηνηρεία ησλ πειαηψλ 

ππφθεηληαη ζε δηαρείξηζε απφ ηνλ πάξνρν ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

δηαηεξνχληαη απφ ηελ Δηαηξία κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

14. Cookies 

14.1.Όπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη δηθηπαθνί ηφπνη έηζη θαη απηφο ρξεζηκνπνηεί cookies, 

έηζη ψζηε ην stellabeauty.gr λα έρεη πξφζβαζε ζε νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο θάζε θνξά 

πνπ θάπνηνο ρξήζηεο/επηζθέπηεο πεξηεγείηαη ζην ειεθηξνληθφ ηεο θαηάζηεκα 

Οξηζκέλα cookies είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο/επηζθέπηεο 

λα κεηαθηλεζεί ζηνλ ηζηφηνπν θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Υσξίο 

απηά, δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ν αξηζκφο ησλ κνλαδηθψλ ρξεζηψλ απηνχ 

ηνπ ηζηφηνπνπ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο απηφκαηε 

ζχλδεζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ηζηνηφπνπ. 

14.2.Σα cookies είλαη αιθαξηζκεηηθά αξρεία πνπ κεηαβηβάδνληαη ζην ζθιεξφ δίζθν 

ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ησλ ρξεζηψλ/επηζθεπηψλ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη 

ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ ηήξεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ φπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, φπσο θαη γηα λα 

θαζνξίδνληαη νη δεκνθηιείο δηθηπαθνί ηφπνη ή γηα ιφγνπο marketing θαη ηελ 

πξφζβαζε ηνπ ρξήζηε/επηζθέπηε ζηελ ηζηνζειίδα - δηαδηθηπαθφ ηφπν πνπ επηζπκεί. 

14.3. Σα cookies βνεζνχλ ηνλ επηζθέπηε/ρξήζηε λα δηαηεξεί ηηο ξπζκίζεηο πνπ έθαλε 

ζηελ ηζηνζειίδα ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εηζήγαγε ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. 

14.4. Σα cookies δελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπ 

Δπηζθέπηε/Υξήζηε/Πειάηε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. Αλ θάπνηνο δελ επηζπκεί ηελ 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ κέζσ cookies, κπνξεί λα ξπζκίζεη ην πξφγξακκα πινήγεζήο 

ηνπ (browser) ζην δηαδίθηπν, γηα λα δηαγξάςεη ηα ήδε ππάξρνληα ζηνλ ζθιεξφ ηνπ 

δίζθν cookies θαη λα επηιέμεη είηε λα απνξξίπηνληαη απηνκάησο φια ηα λέα cookies, 

είηε λα εξσηάηαη θάζε θνξά πνπ έλα cookie πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ζην ζθιεξφ 

δίζθν ηνπ ππνινγηζηή, εάλ ζέιεη λα ην απνξξίςεη ή λα ην απνδερζεί. Παξ’ φια απηά, 

νη Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ε επηινγή ηεο απφξξηςεο 
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ησλ cookies ζα θαζηζηά πην δχζθνιε ή αδχλαηε ηελ ρξήζε ηκεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ. 

  

15. Αζθάιεηα ζπλαιιαγώλ 

Η Δηαηξία δεζκεχεηαη φζνλ αθνξά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεη ζρεηηθά κε ηνπο ρξήζηεο ηεο ηζηνζειίδαο 

ηεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί θαη έρεη πηνζεηήζεη ε εηαηξία πξνζηαηεχνπλ ηα 

δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ απφ νπνηαδήπνηε κε επηηξεπφκελε πξφζβαζε ή απνθάιπςε, 

απψιεηα ή θαθή ρξήζε, θαη αιιαγή ή θαηαζηξνθή. Σν stellabeauty.gr αλαγλσξίδεη 

ηελ ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ρξεζηψλ/επηζθεπηψλ ηνπ παξφληνο δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη θαηαβάιιεη θάζε εχινγε 

πξνζπάζεηα, κε ηηο πην ζχγρξνλεο θαη πξνεγκέλεο κεζφδνπο, ψζηε λα εμαζθαιίζεη 

ηελ αζθάιεηά ηνπο. Υξεζηκνπνηνχκε πξσηφθνιιν θξππηνγξάθεζεο SSL-2048bits. 

Σν ζχζηεκα έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ηελ εηαηξία LET’S ENCRYPT (Extended 

Validation κε θιεηδί RSA 2048 Bits), ε νπνία εηδηθεχεηαη ζε ζέκαηα αζθαιείαο 

ζπλαιιαγψλ 

 

16. Εθαξκνζηέν δίθαην θαη αξκνδηόηεηα δηθαζηεξίωλ 

16.1. Όια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο 

www.stellabeauty.gr, θαζψο θαη κε ηηο ζπκβάζεηο πψιεζεο πνπ ζπλάπηνληαη κέζσ 

απηήο ζα δηέπνληαη θαη ζα επηιχνληαη κε βάζε ην Διιεληθφ Γίθαην. 

16.2. Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη κεηαμχ ηνπ Δπηζθέπηε/Υξήζηε/Πειάηε θαη 

ηεο Δηαηξίαο αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

θαη ηηο ζπλαθζείζεο κέζσ απηήο ζπκβάζεηο πψιεζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα ζα είλαη 

ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα Γηθαζηήξηα ηεο πφιεσο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

17. Λνηπνί όξνη 

17.1. Οπνηαδήπνηε δηάηαμε ησλ αλσηέξσ φξσλ θαηαζηεί αληίζεηε πξνο ην λφκν ή 

ζεσξεζεί άθπξε κε δηθαζηηθή απφθαζε, παχεη απηνδηθαίσο λα ηζρχεη θαη αθαηξείηαη 

απφ ην παξφλ, ρσξίο ζε θακία πεξίπησζε λα ζίγεηαη ε ηζρχο ησλ ινηπψλ φξσλ, νη 

νπνίνη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

17.2. Η νπνηαδήπνηε παξαρψξεζε, ρνξήγεζε πξνζεζκίαο ή κε εθαξκνγή ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο παξφληεο Όξνπο εθ κέξνπο ηεο Δηαηξίαο δελ ζπληζηά ζε 

θακία πεξίπησζε θαη δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζε, πξνζσξηλή ή 

νξηζηηθή, κεξηθή ή νιηθή, απφ νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή αμίσζε πεγάδεη απφ απηνχο ή 

απφ ην λφκν. 

 

http://www.stellabeauty.gr/
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18. Απνδνρή ηωλ Δηαδηθαζηώλ Πξνζηαζίαο ηνπο Απνξξήηνπ πνπ εθαξκόδεη ην e-

shop 

Κάζε Δπηζθέπηεο/Υξήζηεο/Πειάηεο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ παξνχζα ηζηνζειίδα 

απνδέρεηαη θαη ζπλαηλεί κε ηελ παξνχζα Γήισζε Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ, θαζψο επίζεο θαη κε φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο Πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηεο 

ηζηνζειίδαο πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί κέζσ απηήο.  

 

 

 


