Προςωπικό απόρρθτο
Αυτι θ πολιτικι εξθγεί λεπτομερϊσ πϊσ το forum «ΠΟΛΙΣΙΚΑ
ΑΝΑΛΕΚΣΑ» και οι εταιρείεσ που ςυνδζονται ςτενά με αυτό, SBBC
ΟΜΙΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Α.Ε και το phpBB, χρθςιμοποιοφν οποιεςδιποτε
πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται κατά τθ διάρκεια κάκε ςυνεδρίασ
χριςθσ από εςάσ.
Οι πλθροφορίεσ ςασ ςυλλζγονται με δφο τρόπουσ. τον πρϊτο τρόπο, θ
περιιγθςθ ςτο forum «ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΣΑ» οδθγεί το λογιςμικό
phpBB να δθμιουργιςει οριςμζνα cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία
κειμζνου τα οποία αποκθκεφονται ςτα προςωρινά αρχεία του πλοθγοφ
του υπολογιςτι ςασ. Σα δφο πρϊτα cookies περιζχουν μόνον ζνα
προςδιοριςτικό μζλουσ και ζνα προςδιοριςτικό ανϊνυμθσ ςυνεδρίασ,
που ςασ εκχωροφνται αυτόματα από το λογιςμικό phpBB. Ένα τρίτο
cookie κα δθμιουργθκεί μόλισ ζχετε πλοθγθκεί ςε κζματα μζςα ςτο
forum «ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΣΑ» και χρθςιμοποιείται για να
καταγράφονται ποιά κζματα ζχουν αναγνωςκεί, βελτιϊνοντασ ζτςι τθν
εμπειρία ςασ ωσ μζλοσ.

Είναι πικανόν επίςθσ να δθμιουργιςουμε cookies εκτόσ του λογιςμικοφ
phpBB κατά τθν πλοιγθςι ςασ ςτο forum «ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΣΑ» , αν
και αυτά είναι ζξω από το πεδίο αυτοφ του εγγράφου, το οποίο
καλφπτει μόνον τισ ςελίδεσ που δθμιουργοφνται από το λογιςμικό
phpBB.
Ο δεφτεροσ τρόποσ με τον οποίο ςυλλζγουμε τισ πλθροφορίεσ ςασ είναι
με βάςθ το υλικό που μασ υποβάλετε, το οποίο δεν μπορεί να
περιλαμβάνει ανϊνυμεσ δθμοςιεφςεισ ςασ, με βάςθ τθν εγγραφι ςασ
ςτο forum «ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΣΑ» και με τισ δθμοςιεφςεισ που
υποβάλετε μετά τθν εγγραφι ςασ και ενϊ είςτε ςυνδεδεμζνοσ.

Ο λογαριαςμόσ ςασ κα περιλαμβάνει ωσ ελάχιςτα ςτοιχεία ζνα
μοναδικό αναγνωρίςιμο όνομα, ζναν προςωπικό μυςτικό κωδικό που
χρθςιμοποιείται για τθ ςφνδεςθ με τον λογαριαςμό και μια ζγκυρθ

προςωπικι θλεκτρονικι διεφκυνςθ. Οι πλθροφορίεσ ςασ ςχετικά με τον
λογαριαςμό ςασ ςτο forum «ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΣΑ» προςτατεφονται
από τουσ νόμουσ περί προςταςίασ δεδομζνων που ιςχφουν ςτθ χϊρα
που μασ φιλοξενεί. Οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ επιπλζον του ονόματοσ
μζλουσ ςασ, του κωδικοφ και του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ που
απαιτοφνται από το forum «ΠΟΛΙΣΙΚΆ ΑΝΑΛΕΚΣΑ» κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ εγγραφισ είναι ςτθν παρζκκλιςι μασ, ωσ προσ το τι είναι
υποχρεωτικό και τι προαιρετικό. ε κάκε περίπτωςθ, μπορείτε να
επιλζξετε ποιζσ πλθροφορίεσ ςτον λογαριαςμό ςασ κα εκτίκενται
δθμόςια. Επιπλζον, ςτον λογαριαςμό ςασ ζχετε τθ δυνατότθτα να
επιλζξετε αν κα λαμβάνετε ι όχι θλεκτρονικά μθνφματα που
δθμιουργοφνται αυτόματα από το phpBB λογιςμικό.

Ο κωδικόσ ςασ κρυπτογραφείται ζτςι ϊςτε να είναι αςφαλισ. ασ
ςυνιςτοφμε να μθν χρθςιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό ςε πολλζσ
διαφορετικζσ ιςτοςελίδεσ. Ο κωδικόσ ςασ είναι το μζςον που ζχετε για
τθν πρόςβαςθ ςτον λογαριαςμό ςασ ςτο forum «ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΣΑ»,
ζτςι παρακαλοφμε να τον φυλάςςετε προςεκτικά και ςε καμία
περίπτωςθ δεν πρόκειται οποιοςδιποτε που ςυνδζεται με το forum
«ΠΟΛΙΣΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΣΑ», το phpBB ι άλλο τρίτο μζροσ να ςασ ηθτιςει
νόμιμα να αποκαλφψετε τον κωδικό ςασ. Εάν ξεχάςετε τον κωδικό για
τον λογαριαςμό ςασ, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθ λειτουργία
«Ξζχαςα τον κωδικό μου» που παρζχεται από το λογιςμικό phpBB. Αυτι
θ διαδικαςία κα ςασ ηθτιςει να υποβάλετε το όνομα μζλουσ ςασ και το
θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςασ, ςτθ ςυνζχεια το λογιςμικό phpBB κα
δθμιουργιςει ζναν νζο κωδικό για να ςυνδεκείτε με το λογαριαςμό
ςασ.

