ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ FURLA
Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επεξηγεί πώς η Furla S.p.A., εταιρεία που έχει
συσταθεί σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο, με έδρα στη διεύθυνση Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di
Savena (BO) Ιταλία ("Furla"), επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
2016/679 ("ΓΚΠΔ") και τον νόμο περί προστασίας δεδομένων που εφαρμόζεται στη χώρα, την επικράτειά
σας ή τον τόπο εγκατάστασής σας (μαζί με τον ΓΚΠΔ, τους "Νόμους περί προστασίας του απορρήτου").
Πιστεύουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για τις
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και θέλουμε να σας παρέχουμε όλες τις πληροφορίες, προκειμένου να
είστε σε θέση να ελέγχετε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και να συναινείτε, όταν κρίνεται
σκόπιμο, ρητώς και κατόπιν ενημέρωσης στη σχετική επεξεργασία από τη Furla.
a) ΠΟΤΕ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να συλλέγονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(1) Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα πιστότητας της Furla ("Πρόγραμμα My Furla")
και να γίνετε εγγεγραμμένος πελάτης ("Πελάτης My Furla").
(2) Εάν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες της Furla ως Πελάτης My Furla σε ένα από τα σημεία
πωλήσεων της Furla που συμμορφώνονται με το Πρόγραμμα My Furla παγκοσμίως (ανατρέξτε
παρακάτω στη λίστα των χωρών που συμμετέχουν) ή εάν επισκέπτεστε ή πραγματοποιείτε αγορά σε
έναν από τους ιστοτόπους της Furla ή, επίσης, μέσω της εφαρμογής Furla ή οποιωνδήποτε άλλων
Διαδικτυακών καναλιών ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχετίζονται με τη Furla (τα "Διαδικτυακά
κανάλια").
(3) Στην περίπτωση οποιωνδήποτε προωθητικών πρωτοβουλιών χρηματοδοτούνται από τη Furla (π.χ.
διαγωνισμοί παιχνιδιών ή βραβείων).
b) ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Η Furla S.p.A., με έδρα στη διεύθυνση Via Bellaria 3/5, 40068 San Lazzaro di Savena (BO), Ιταλία, θα
επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, προκειμένου να διαχειριστεί:
(1) τη συνδρομή σας στο Πρόγραμμα My Furla, για να σας εγγράψει ως Πελάτη My Furla και να
διασφαλίσει την προστασία του προφίλ σας μετά την εγγραφή ("Εγγραφή Πελάτη My Furla"),
(2) οποιαδήποτε υπηρεσία ή/και πρωτοβουλία διατίθεται μόνο στους Πελάτες My Furla παγκοσμίως
(π.χ. συμμετοχή σε διαγωνισμούς παιχνιδιών ή βραβείων), συμπεριλαμβανομένης της αποστολής
ανακοινώσεων ώστε να παραμένετε ενημερωμένοι για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες και πρωτοβουλίες
("Υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που διατίθενται μόνο στους Πελάτες My Furla"),
(3) την αλληλεπίδραση του πελάτη με τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Instagram,
Facebook, Twitter, YouTube κ.λπ.) ("Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις"),
(4) δραστηριότητες "Μάρκετινγκ" και "Δημιουργίας προφίλ".
Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την αγορά προϊόντων της Furla,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών όπως είναι οι υπηρεσίες αποστολής,
μηνυμάτων δώρων/συσκευασίας δώρων, παράδοσης εντός καταστήματος, διαχείρισης επιστροφών,
εξυπηρέτησης πελατών και υποστήριξης μετά την πώληση (συλλογικά, "Υπηρεσίες πωλήσεων"), τα
δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από αυτόνομους ελεγκτές δεδομένων, οι οποίοι
προσδιορίζονται ως εξής:
Furla S.p.A.

➢ για την αγορά σε ένα από τα σημεία πωλήσεων
της Furla που βρίσκονται στην Ιταλία ή

Κάθε τοπική συνδεδεμένη εταιρεία της Furla
(δείτε παρακάτω τη λίστα των τοπικών
υποκαταστημάτων που συμμορφώνονται με το
Πρόγραμμα My Furla)
Οι δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων των
θυγατρικών του Ομίλου Furla που εκτελούν δραστηριότητες
πωλήσεων σε τοπικό επίπεδο είναι διαθέσιμες εδώ:
Furla
Japan
[https://www.furla.com/jp/en/privacy-

➢ για την αγορά μέσω ενός από τα Διαδικτυακά
κανάλια που είναι διαθέσιμα στις χώρες της ΕΕ.
➢ για την αγορά σε ένα από τα σημεία πωλήσεων
των συνδεδεμένων εταιρειών της Furla που
συμμορφώνονται με το Πρόγραμμα My Furla
και δεν βρίσκονται στην Ιταλία ή
➢ για την αγορά μέσω ενός από τα Διαδικτυακά
κανάλια που είναι διαθέσιμα στις χώρες εκτός
ΕΕ.

jp/?force=true
Furla

USA

https://www.furla.com/us/en/privacy-noticeus/?force=true
Furla

Australia

https://www.furla.com/au/en/privacyau/?force=true
Furla

New

Zealand

https://www.furla.com/nz/en/privacynz/?force=true
Furla

Canada

https://www.furla.com/ca/en/privacy-en.html
Για τις τοπικές συνδεδεμένες εταιρείες της Furla στην ΕΕ και
την Ελβετία, οι δηλώσεις μπορούν να ζητηθούν στο
κατάστημα κατά την αγορά.

Κάθε τοπικός συνεργάτης της Furla (δείτε ➢ για την αγορά σε ένα από τα σημεία πωλήσεων
παρακάτω τη λίστα των τοπικών συνεργατών που
των τοπικών συνεργατών που συμμορφώνονται
συμμορφώνονται με το Πρόγραμμα My Furla)
με το Πρόγραμμα My Furla.
Οι δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων κάθε
τοπικού συνεργάτη της Furla μπορούν να ζητηθούν στο
κατάστημα κατά την αγορά.

c) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ;
Η Furla μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα –τα οποία παρείχατε εθελοντικά– για τους
παρακάτω λόγους, σύμφωνα με την ακόλουθη νομική βάση:
Κατηγορίες προσωπικών
δεδομένων
όνομα, ημερομηνία γέννησης,
φορολογικός κώδικας, διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου,
δεδομένα σχετικά με τα χόμπι, την
εργασία, τα ενδιαφέροντα, τα
δεδομένα
αγοράς
(π.χ.
αγορασμένα προϊόντα, τοποθεσία,
ημερομηνία και ώρα αγοράς,
δεδομένα παράδοσης), προϊόντα
που προβλήθηκαν

Λόγοι

Νομική βάση

(1) για την τήρηση των νομικών
υποχρεώσεων της Furla, όπως είναι οι
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την
ευθύνη και τις εγγυήσεις για τα προϊόντα
και άλλες υποχρεώσεις που προκύπτουν
από ερωτήματα ή οδηγίες που
λαμβάνονται από τις αρχές, για
παράδειγμα, σε περίπτωση απάτης ή
νομικών
διαφορών
("Νομικές
υποχρεώσεις")

συμμόρφωση προς μία
νομική υποχρέωση της
οποίας
υποκείμενο
αποτελεί η Furla (άρθ.
6, παρ. 1, σημείο γ),
του ΓΚΠΔ)

όνομα, φύλο (προαιρετικά και μόνο
για εγγεγραμμένους πελάτες),
ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

όνομα, ημερομηνία γέννησης
(μόνο
για
εγγεγραμμένους
πελάτες), φορολογικός κώδικας,
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, δεδομένα αγοράς
(π.χ.
αγορασμένα
προϊόντα,
τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα
αγοράς, δεδομένα παράδοσης)

(2) για την εγγραφή σας ως Πελάτη
My Furla, με την οποία μπορείτε να
επωφεληθείτε
παγκοσμίως
από
αποκλειστικές προσφορές και υπηρεσίες
που
διατίθενται
μόνο
στους
εγγεγραμμένους πελάτες (θα λάβετε ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
επιβεβαίωσης μετά την εγγραφή) και να
διασφαλίσετε την προστασία του προφίλ
σας μετά την εγγραφή ("Εγγραφή
Πελάτη My Furla")
(3) για την τήρηση υποχρεώσεων που
συνδέονται αυστηρά με την αγορά
προϊόντων
και
τυχόν
σχετικών
υπηρεσιών, όπως είναι οι υπηρεσίες
αποστολής,
μηνυμάτων
δώρων/συσκευασίας δώρων, παράδοσης
εντός
καταστήματος,
διαχείρισης
επιστροφών και υποστήριξης μετά την
πώληση ("Υπηρεσίες πωλήσεων")

όνομα,
διεύθυνση,
αριθμός (4) για τη διασφάλιση της πρόσβασής
τηλεφώνου,
διεύθυνση σας σε αποκλειστικές υπηρεσίες και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
πρωτοβουλίες που διατίθενται μόνο
στους Πελάτες My Furla ανά τον κόσμο
(π.χ. διαγωνισμοί παιχνιδιών ή
βραβείων), συμπεριλαμβανομένης της
αποστολής ανακοινώσεων ώστε να
παραμένετε ενημερωμένοι για τις
συγκεκριμένες
υπηρεσίες
και
πρωτοβουλίες
("Υπηρεσίες
και
πρωτοβουλίες που διατίθενται μόνο
στους Πελάτες My Furla"),
όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο
(μόνο
για
εγγεγραμμένους
πελάτες), διεύθυνση, αριθμός
τηλεφώνου,
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου,
δεδομένα περιήγησης και προϊόντα
που προβλήθηκαν στα Διαδικτυακά
κανάλια

(5) "Δραστηριότητες μάρκετινγκ":
5α. για τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς,
στατιστικών αναλύσεων ή άλλης έρευνας
που έχει ως στόχο τη βελτίωση των
προϊόντων και των υπηρεσιών μας και
για την εκτίμηση του επιπέδου
ικανοποίησης των πελατών
5β. για τη διεξαγωγή καμπανιών
προώθησης
και
την
αποστολή
προσφορών
και
ανακοινώσεων
μάρκετινγκ που σχετίζονται με τα
νομικά πρόσωπα της Furla (η Furla SPA
και οι θυγατρικές της), καθώς και με τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της Furla,

εκτέλεση
μιας
σύμβασης στην οποία
είστε συμβαλλόμενο
μέρος ή για λήψη
μέτρων
κατόπιν
αιτήματός σας πριν
από τη σύναψη μιας
σύμβασης (άρθ. 6,
παρ. 1, σημείο β),
ΓΚΠΔ)
εκτέλεση
μιας
σύμβασης στην οποία
είστε συμβαλλόμενο
μέρος ή για λήψη
μέτρων
κατόπιν
αιτήματός σας πριν
από τη σύναψη μιας
σύμβασης (άρθ. 6,
παρ. 1, σημείο β),
ΓΚΠΔ)
εκτέλεση
μιας
σύμβασης στην οποία
το υποκείμενο των
δεδομένων αποτελεί
συμβαλλόμενο μέρος
εκτέλεσης
προσυμβατικών
μέτρων
που
υιοθετούνται κατόπιν
αιτήματος
του
υποκειμένου
των
δεδομένων (άρθ. 6,
παρ. 1, σημείο β),
ΓΚΠΔ)
η συναίνεσή σας ως
προς την επεξεργασία
για
τους
συγκεκριμένους
λόγους (άρθ. 6, παρ. 1,
σημείο α), ΓΚΠΔ)

μέσω των καναλιών που υποδείξατε:
ταχυδρομείο,
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, τηλέφωνο, SMS ή μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και με τη
χρήση αυτοματοποιημένων μέσων (για
παράδειγμα, μπορεί να επιθυμείτε να
λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία για να
ενημερώνεστε για νέα προϊόντα και
υπηρεσίες της Furla και να μαθαίνετε
σχετικά με εκδηλώσεις, διαγωνισμούς,
επιδείξεις, προγράμματα πιστότητας
κ.λπ. που διενεργούνται από τη Furla).
Οι ανακοινώσεις αυτές θα αφορούν
προϊόντα και υπηρεσίες της μόδας, τα
είδη πολυτελείας και τα συναφή. Εάν
προτιμάτε να λαμβάνετε ανακοινώσεις
μάρκετινγκ μόνο με παραδοσιακά μέσα
(δηλ. μέσω ταχυδρομείου ή μη
αυτοματοποιημένων
τηλεφωνικών
κλήσεων), γράψτε στη διεύθυνση
privacy@furla.com

5γ. για να σας αποστέλλουμε μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που
έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της
αγοραστικής σας εμπειρίας στα
Διαδικτυακά κανάλια μας, σύμφωνα με
τις ανάγκες σας, ή για σας υπενθυμίζουμε
να ολοκληρώνετε εκκρεμείς αγορές.
5δ. για να σας αποστέλλουμε (ακόμα και
στην περίπτωση που δεν σας ενδιαφέρει
να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα My
Furla) το ενημερωτικό μας δελτίο μέσω
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
και
ανακοινώσεις που έχουν σχεδιαστεί για
τη βελτίωση της αγοραστικής σας
εμπειρίας στα Διαδικτυακά κανάλια μας,
σύμφωνα με τις ανάγκες σας, ή για σας
υπενθυμίζουμε
να
ολοκληρώνετε
εκκρεμείς αγορές.
όνομα, ημερομηνία γέννησης, φύλο
(μόνο
για
εγγεγραμμένους
πελάτες), διεύθυνση, δεδομένα
σχετικά με τα χόμπι, την εργασία,
τα ενδιαφέροντα, τα δεδομένα
αγοράς
(π.χ.
αγορασμένα
προϊόντα, τοποθεσία, ημερομηνία

(6)
για
την
ανάλυση
των
καταναλωτικών σας συνηθειών στα
κανάλια λιανικών πωλήσεων της Furla
(σε κατάστημα ή στα Διαδικτυακά
κανάλια), για παράδειγμα, σε σχέση με
αγορασμένα προϊόντα, προϊόντα που
προβλήθηκαν, καταστήματα όπου

η συναίνεσή σας ως
προς την επεξεργασία
για
τους
συγκεκριμένους
λόγους (άρθ. 6, παρ. 1,
σημείο α), ΓΚΠΔ)

και ώρα αγοράς, δεδομένα πραγματοποιήθηκαν
αγορές,
παράδοσης),
προϊόντα
που προκειμένου
να
παρέχονται
προβλήθηκαν
εξατομικευμένες
προσφορές
που
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας
("Δημιουργία προφίλ")

Επίσης, η Furla μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα αναφορικά με το ιστορικό της
περιήγησής σας στο διαδίκτυο, τα οποία συγκεντρώνονται κατά τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας ή
κατά τη διάρκεια Κοινωνικών αλληλεπιδράσεων (ανεξάρτητα από το εάν είστε εγγεγραμμένος πελάτης),
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως "cookies" (για πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων μέσω
cookies, ανατρέξτε στην Πολιτική μας για τα cookies [https://www.furla.com/gr/en/cookie-eu/]).
c) 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
Σε αυτήν την ενότητα, σας ενημερώνουμε σχετικά με τα δεδομένα που δεν συλλέχθηκαν απευθείας από το
υποκείμενο των δεδομένων, τα οποία μπορεί να αποστέλλετε όταν επιθυμείτε να αγοράσετε κάποια από τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας (όπως, για παράδειγμα, η υπηρεσία μηνυμάτων δώρων/συσκευασίας δώρων).
Σε συμμόρφωση με το άρθ. 14 του ΓΚΠΔ για δεδομένα που δεν αποκτώνται απευθείας από το υποκείμενο
των δεδομένων (όπως ισχύει για τα προσωπικά δεδομένα παραλήπτη πακέτου δώρου ή/και το συγχαρητήριο
μήνυμα που μπορεί να μας στείλετε για τη χρήση της υπηρεσίας), η δήλωση για τα τελευταία θεωρείται ότι
παρέχεται από εσάς. Ως προς τούτο, δεσμεύεστε να στείλετε στο μέλος της οικογένειάς σας, στον φίλο σας
ή σε άλλο υποκείμενο των δεδομένων που λαμβάνει την υπηρεσία ένα αντίγραφο της παρούσας δήλωσης ή
έναν σύνδεσμο για πρόσβαση στη διαδικτυακή έκδοση και, σε κάθε περίπτωση, να ενημερώσετε το άλλο
υποκείμενο των δεδομένων για το ουσιώδες περιεχόμενο αυτής της δήλωσης.
d) ΠΩΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη
μορφή. Η Furla θα λάβει εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας θα διατηρούνται ασφαλείς,
θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας
προσωπικών δεδομένων (και όχι για άλλους λόγους) και θα είναι προσβάσιμες ή θα διορθώνονται κατόπιν
αιτήματός σας.
Η Furla χρησιμοποιεί εύλογα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα για προστασία από απώλεια, κακή
χρήση και αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Ωστόσο, καμία
μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορεί να
εγγυηθεί 100% ασφάλεια. Επομένως, δεν θα πρέπει να μας αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
πληροφορίες που θεωρείτε εμπιστευτικές. Είναι προσωπική σας ευθύνη να εξασφαλίσετε τα δικά σας
αντίγραφα των κωδικών πρόσβασης και των σχετικών συνθηματικών κωδικών για τις διαδικτυακές μας πηγές.
e) ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται για λόγους συμμόρφωσης με μια νομική υποχρέωση και για
την εκτέλεση της σύμβασης θα φυλάσσονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει εκείνο που είναι
απαραίτητο για τους λόγους αυτούς και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει τα 10 έτη μετά τη λήξη της
σύμβασης (π.χ. κατόπιν ανάκλησης της εγγραφής σας ως Πελάτης My Furla), μετά την οποία θα
καταστραφούν ή θα καταστούν άχρηστα ή ανώνυμα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται για λόγους μάρκετινγκ και δημιουργίας προφίλ μπορούν να
φυλάσσονται για περίοδο 7 ετών (όπως έχει εγκριθεί από την Ιταλική αρχή προστασίας δεδομένων), μετά
την οποία θα καταστραφούν ή θα καταστούν άχρηστα ή ανώνυμα.
f) ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ;
Πρέπει να παράσχετε τα δεδομένα σας για τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο γ) (1) (Νομικές
υποχρεώσεις), (2) (Εγγραφή Πελάτη My Furla) και (3) (Υπηρεσίες πωλήσεων) και (4) (Υπηρεσίες και
πρωτοβουλίες που διατίθενται μόνο στους Πελάτες My Furla). Εάν δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των
δεδομένων σας από τη Furla για αυτούς τους λόγους, η Furla θα σεβαστεί τη συγκεκριμένη επιθυμία σας.
Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα είναι δυνατό να εγγραφείτε ως Πελάτης My Furla και να απολαύσετε
τις αποκλειστικές υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που προσφέρονται από τη Furla στους εγγεγραμμένους
πελάτες της.
Αντιθέτως, η παροχή δεδομένων για τους λόγους που αναφέρονται στο σημείο γ) (4) (Δραστηριότητες
μάρκετινγκ) και (5) (Λόγος δημιουργίας προφίλ) είναι προαιρετική. Η μη παροχή των δεδομένων σας για
αυτούς τους λόγους δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες για εσάς. Εάν συναινείτε στην επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων από τη Furla για τους λόγους αυτούς, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή
σας οποιαδήποτε στιγμή, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
privacy@furla.com.
g) ΠΩΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΟΧ;

Η Furla δεν θα διαδώσει τα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν εγγραφείτε ως Πελάτης My Furla και συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
για λόγους μάρκετινγκ ή δημιουργίας προφίλ, τα προσωπικά σας δεδομένα (τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο
της διαδικασίας εγγραφής ή κατά τη διάρκεια μιας αγοράς – π.χ. όνομα, ημερομηνία γέννησης (μόνο για
εγγεγραμμένους πελάτες), διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα
σχετικά με τα χόμπι, τα ενδιαφέροντα, τα δεδομένα αγοράς –αγορασμένα προϊόντα, τοποθεσία, ημερομηνία
και ώρα αγοράς, δεδομένα παράδοσης– προϊόντα που προβλήθηκαν) θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων
CRM της Furla, η οποία θα είναι προσβάσιμη στις τοπικές συνδεδεμένες εταιρείες και τους συνεργάτες της
Furla που συμμορφώνονται με το Πρόγραμμα My Furla και οι οποίοι ενεργούν ως ελεγκτές δεδομένων για
την επεξεργασία δεδομένων εκ μέρους της Furla που είναι ο κάτοχος των δεδομένων.
Με αυτόν τον τρόπο, η Furla θα κοινοποιεί τα δεδομένα σας στις εταιρείες του δικτύου Furla, τόσο εντός
όσο και εκτός της χώρας διαμονής σας και τόσο εντός όσο και εκτός του ΕΟΧ όπου είναι εγκατεστημένη η
Furla, από τη στιγμή που το Πρόγραμμα My Furla τυγχάνει διαχείρισης και παρέχει στους πελάτες τα οφέλη
της Furla παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα σας θα είναι προσβάσιμα αυτόματα σε όλο το προσωπικό
πωλήσεων της Furla που βρίσκεται στα τοπικά σημεία πωλήσεων (π.χ. εάν επισκεφτείτε ένα κατάστημα Furla
σε άλλη χώρα, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες στο συγκεκριμένο κατάστημα).
Οι εταιρείες εντός του δικτύου Furla περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, θυγατρικές της Furla και
συνεργάτες, όπως συνδεδεμένα καταστήματα ή δικαιοδόχους. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα αυτών των
εταιρειών παρακάτω [εισαγάγετε σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας], αλλά φροντίστε να ελέγχετε την παρούσα λίστα
κατά διαστήματα για να βλέπετε τους νεοεισερχόμενους συνεργάτες.
Όταν τα προσωπικά σας δεδομένα αποστέλλονται σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας ή σε χώρες εκτός
του ΕΟΧ στο πλαίσιο του Προγράμματος My Furla, τα δεδομένα σας θα προστατεύονται από συστήματα

επαρκούς ασφαλείας, τα οποία ενημερώνονται και συντηρούνται διαρκώς σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους
περί προστασίας του απορρήτου (για παράδειγμα, υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες επεξεργασίας
δεδομένων και οι Υπεύθυνοι επεξεργασίας εκτός ΕΕ έχουν υπογράψει τις πρότυπες ρήτρες που έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των Τυποποιημένων συμβατικών
ρητρών της ΕΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: privacy@furla.com
Ανάλογα με την υπηρεσία, η Furla μπορεί, επίσης, να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα (τα οποία
παρέχονται μέσω της εγγραφής σας ή κατά τη διάρκεια της αγοράς – π.χ. όνομα, ημερομηνία γέννησης
(μόνο για εγγεγραμμένους πελάτες), διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
δεδομένα σχετικά με τα χόμπι, τα ενδιαφέροντα, τα δεδομένα αγοράς –αγορασμένα προϊόντα, τοποθεσία,
ημερομηνία και ώρα αγοράς, στοιχεία παράδοσης– προϊόντα που προβλήθηκαν) σε εξειδικευμένες εταιρείες
τις οποίες η Furla επιφορτίζει, ως υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, με καθήκοντα τεχνικού και
οργανωτικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Αυτές
περιλαμβάνουν εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας πελατών, πληρωμής, αποστολής ή αποθήκευσης
για την αγορά των προϊόντων ή την τεκμηρίωση σχετικά με τις σχέσεις πελατών και τις εταιρείες που
αξιολογούν την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών ή εκτελούν, εκ μέρους της Furla,
δραστηριότητες μάρκετινγκ και δημιουργίας προφίλ, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων
δραστηριοτήτων επαναστόχευσης.
Τα δεδομένα που παρέχετε για τις διαδικτυακές αγορές, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, θα
υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από εξωτερικούς παρόχους που ενεργούν ως υπεύθυνοι
επεξεργασίας δεδομένων της Furla.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα μεταφερθούν εκτός του ΕΟΧ. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να
μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να
διασφαλίσουμε την επαρκή προστασία τους. Μια λίστα αυτών των εταιρειών διατίθεται στα κεντρικά γραφεία
της Furla και μπορεί να ζητηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: privacy@furla.com
h) ΎΠΑΡΞΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ

Η Furla μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων λήψης
αποφάσεων. Λάβετε υπόψη τον παρακάτω πίνακα για να κατανοήσετε τη λογική στην οποία βασίζεται, τη
σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες αυτής της επεξεργασίας:
− λογική στην οποία βασίζεται: τα προϊόντα που
προβλήθηκαν, τα δεδομένα αγοράς και η
συχνότητα θεωρούνται ότι δημιουργούν
συμπλέγματα
πελατών
(διερευνητικός,
φανατικός, κλασικός, ειδήμων και εκλεκτός).
Ανάλογα με το σύμπλεγμα, θα απευθύνουμε
στους πελάτες ανακοινώσεις μάρκετινγκ και
δημιουργίας προφίλ, προωθώντας τα προϊόντα
Λογική στην οποία βασίζεται και περιγραφή της
της Furla, τα οποία πωλούνται σε συγκεκριμένες
επεξεργασίας
τιμές.
− πληροφορίες υπό επεξεργασία: όνομα,
ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, δεδομένα
σχετικά με τα χόμπι, την εργασία, τα
ενδιαφέροντα, τα δεδομένα αγοράς (π.χ.
αγορασμένα προϊόντα, τοποθεσία, ημερομηνία
και ώρα αγοράς, δεδομένα παράδοσης),
προϊόντα που προβλήθηκαν.

− πηγή των πληροφοριών: μετά τη λήψη της
συναίνεσής σας για τη δημιουργία προφίλ, η
Furla επεξεργάζεται τα δεδομένα που παρέχετε
κατά την εγγραφή σας, τη χρήση των
Διαδικτυακών καναλιών και την αγορά των
προϊόντων ως εγγεγραμμένος πελάτης.
− πώς
οι
παρεχόμενες
πληροφορίες
επηρεάζουν την απόφαση: η δημιουργία
προφίλ βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα
που παρέχετε, επομένως το αποτέλεσμα
εξαρτάται εξ ολοκλήρου από αυτό.
− μέτρα για την άμβλυνση των πιθανών
κινδύνων: έχει πραγματοποιηθεί ειδική ΕΑΠΔ
(Εκτίμηση Αντίκτυπου σχετικά με την
Προστασία Δεδομένων) σχετικά με τη
δραστηριότητα δημιουργίας προφίλ, για να
εξασφαλιστεί
η
αμεροληψία,
η
αποτελεσματικότητά της και η απουσία
επιβλαβών συνεπειών και μπορείτε να ζητήσετε
αντίγραφο της κύριας σύνοψης αποστέλλοντας
ένα αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:
privacy@furla.com
Οι τύποι προϊόντων που θα σας προωθήσει η Furla
καθορίζονται από τις επισκέψεις στο Διαδικτυακό
κανάλι και τις αγοραστικές συνήθειες που έχετε ως
εγγεγραμμένος πελάτης.

Σημασία της επεξεργασίας και προβλεπόμενες
συνέπειες αυτής της επεξεργασίας

Επομένως, εάν δείτε ή αγοράσετε προϊόντα που
είναι:
− πιο φθηνά από αυτά που συνήθως προβάλλετε ή
αγοράζετε (ή εάν οι προβολές ή οι αγορές σας
είναι περισσότερο συχνές), θα σας απευθύνουμε
διαφημιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τα
προηγούμενα αντικείμενα.
− πιο ακριβά από αυτά που συνήθως προβάλλετε
ή αγοράζετε (ή εάν οι προβολές ή οι αγορές σας
είναι λιγότερο συχνές), θα σας απευθύνουμε
διαφημιστικές ανακοινώσεις σχετικά με τα
προηγούμενα αντικείμενα.

i) ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη ύπαρξης προσωπικών δεδομένων που
σχετίζονται με εσάς και να ζητήσετε από τη Furla πρόσβαση σε και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών
δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας που σας αφορά ή να διατυπώσετε αντιρρήσεις ως προς την
επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να
αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων για τέτοιου είδους μάρκετινγκ, η
οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προφίλ στον βαθμό που σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ (άρθ. 21,
παρ. 2 ΓΚΠΔ).

Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λόγους δημιουργίας προφίλ, έχετε το δικαίωμα
να εξασφαλίσετε ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά της Furla, προκειμένου να εκφράσετε την άποψή
σας και να αμφισβητήσετε την απόφαση (άρθ. 22, παρ. 3 ΓΚΠΔ).
Η διεύθυνσή σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή διαφημιστικών ανακοινώσεων σχετικά με
προϊόντα ή υπηρεσίες της Furla παρόμοιων με εκείνα από τα οποία ήδη επωφελείστε. Θα έχετε πάντα τη
δυνατότητα, είτε αρχικά είτε σε μεταγενέστερη επικοινωνία, να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσής σας
για τον συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση: privacy@furla.com.
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ιταλική αρχή προστασίας δεδομένων ή/και σε άλλη
αρμόδια εποπτική αρχή, όταν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τους
Νόμους περί προστασίας του απορρήτου.
Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Furla, αποστέλλοντας αίτημα στην
ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@furla.com.
Όσον αφορά όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την
άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του ΓΚΠΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας
δεδομένων, Δρ. Eric Falzone, EUCS Srls Unipersonale, διεύθυνση Piazzale Mazzini 64, 35137 Padova,
Ιταλία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@furla.com.
j) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ)
A. Εάν συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους μάρκετινγκ και
δημιουργίας προφίλ, τα προσωπικά σας δεδομένα θα προστεθούν στη βάση δεδομένων της Furla. Η
Furla θα κοινοποιήσει τα δεδομένα σας σε εταιρείες του ομίλου Furla και συνεργάτες της Furla,
καθιστώντας τα δεδομένα σας αυτομάτως προσβάσιμα σε όλο το προσωπικό πωλήσεων της Furla που
βρίσκεται στα σημεία πώλησης παγκοσμίως. Στις εταιρείες του ομίλου Furla περιλαμβάνονται μητρικές
εταιρείες και θυγατρικές της Furla. Ως συνεργάτες της Furla νοούνται συνδεδεμένα καταστήματα ή
δικαιοδόχοι στο πλαίσιο του δικτύου της Furla. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τις εταιρείες του ομίλου
Furla και τους συνεργάτες της Furla εδώ/παρακάτω [εισαγάγετε σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας].
B. Η Furla θα κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρείχατε μέσω της εγγραφής σας (π.χ. όνομα,
επώνυμο, διεύθυνση, πόλη/ταχυδρομικός κώδικας, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα κ.λπ.),·τα δεδομένα αγορών σας (τα οποία
περιλαμβάνουν την τοποθεσία, την ημερομηνία και ώρα αγοράς, τα δεδομένα παράδοσης, τα δεδομένα
προϊόντος και πληρωμής),·δεδομένα σχετικά με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας (π.χ. προϊόντα
που προβλήθηκαν)·και τα δεδομένα σας σχετικά με τα χόμπι, την εργασία και τα ενδιαφέροντά σας.
C. Ανάλογα με την υπηρεσία, η Furla μπορεί να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας που παρέχονται παραπάνω
(δείτε το προηγούμενο σημείο) με εταιρείες του ομίλου Furla, συνεργάτες της Furla και με
εξειδικευμένες εταιρείες, τις οποίες η Furla επιφορτίζει, ως υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων, με
καθήκοντα τεχνικού και οργανωτικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τη διαχείριση των σχέσεων με
τους πελάτες. Αυτές περιλαμβάνουν εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης για την
τεκμηρίωση αναφορικά με τις σχέσεις πελατών και εταιρείες που αξιολογούν την ποιότητα των
υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών ή εκτελούν, εκ μέρους της Furla, δραστηριότητες
μάρκετινγκ και δημιουργίας προφίλ, ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Μια λίστα αυτών των εταιρειών
διατίθεται στα κεντρικά γραφεία της Furla και μπορεί να ζητηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη
διεύθυνση: privacy@furla.com.

D. Η Furla μπορεί να επεξεργαστεί και να κοινοποιήσει τα δεδομένα που παρέχετε μέσω της εφαρμογής
για τους λόγους που περιγράφονται στα σημεία γ).2 (εγγραφή ως Πελάτης My Furla, για να αυξηθεί η
ποιότητα της εμπειρίας πελάτη κάθε φορά που επισκέπτεστε ένα κατάστημα Furla οπουδήποτε στον
κόσμο), γ).5 (δραστηριότητες μάρκετινγκ) και γ).6 (λόγοι δημιουργίας προφίλ: για την αποστολή
εμπορικών ανακοινώσεων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των χρηστών).
E. Η Furla S.p.A. είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ο φορέας που είναι επιφορτισμένος με τη
διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
k) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ)
Εάν κατοικείτε στην Αυστραλία, έχετε το νόμιμο δικαίωμα βάσει του νόμου Privacy Act 1988 (Cth) να
ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διατηρούμε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε διόρθωση (συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων) των προσωπικών σας
δεδομένων. Εάν θέλετε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή διόρθωσή τους,
επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην Ενότητα (i)
παραπάνω. Εάν ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή διόρθωσή τους, θα απαντήσουμε στο
αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την υποβολή του. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα θα παρέχεται σύμφωνα με τυχόν ισχύοντες νόμους και υπόκειται σε οποιεσδήποτε εξαιρέσεις
ενδέχεται να ισχύουν στο πλαίσιο αυτών των νόμων.
Εάν πιστεύετε ότι έχουμε παραβιάσει την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή με
άλλον τρόπο έχουμε παρέμβει στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να
υποβάλετε την καταγγελία σας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην Ενότητα (i)
παραπάνω. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη όλες τις καταγγελίες για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων
και θα καταβάλουμε προσπάθειες για την επίλυση τυχόν προβλημάτων έγκαιρα και με δίκαιο τρόπο. Εάν
δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο
του επιτρόπου πληροφοριών της Αυστραλίας (Office of the Australian Information Commissioner).

l) ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ)
Εάν κατοικείτε στον Καναδά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα
οποία διατηρούνται από τη Furla, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε την τροποποίησή τους
(συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων). Εάν θέλετε να ζητήσετε πρόσβαση στα
προσωπικά σας δεδομένα ή διόρθωσή τους, επικοινωνήστε με τον ειδικό της Furla για τη συμμόρφωση ως
προς το απόρρητο, η έδρα του οποίου βρίσκεται στο Μιλάνο, στη διεύθυνση Via San Raffaele n. 5, στην
ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@furla.com. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την υποβολή του. Για λόγους προστασίας από δόλια αιτήματα
πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες,
προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι το άτομο που υποβάλλει το αίτημα είστε εσείς ή ότι διαθέτει
εξουσιοδότηση για πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορεί να σας ζητήσουμε να
επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Η πρόσβαση
στα προσωπικά σας δεδομένα θα παρέχεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και υπόκειται σε
οποιεσδήποτε εξαιρέσεις ενδέχεται να ισχύουν στο πλαίσιο αυτών των νόμων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς σε
περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών με τρίτους.
Μέρος ή το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε μπορεί να αποστέλλεται ή να αποθηκεύεται
σε διακομιστές που βρίσκονται εκτός του Καναδά και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι νόμοι περί
προστασίας δεδομένων στην ΕΕ ή σε άλλες χώρες εκτός ΕΕ ενδέχεται να διαφέρουν από τους αντίστοιχους
νόμους στον Καναδά. Κατά συνέπεια, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να υπόκεινται σε αιτήματα πρόσβασης
από κυβερνήσεις, δικαστήρια ή αρχές επιβολής του νόμου στις συγκεκριμένες δικαιοδοσίας σύμφωνα με τους
νόμους στις εν λόγω δικαιοδοσίες.
Παρέχοντάς μας προσωπικά δεδομένα, κατανοείτε και ρητώς συμφωνείτε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε τα
συγκεκριμένα δεδομένα εκτός του Καναδά ή της δικαιοδοσίας της κατοικίας σας. Εάν δεν συμφωνείτε με
αυτήν τη μεταφορά, δεν θα πρέπει να μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
ανά πάσα στιγμή. Με την παροχή πρόσβασης ή τη χρήση του ιστοτόπου της Furla ή με την παροχή σε εμάς
των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αυτές τις αλλαγές, ο χρήστης συναινεί στην παρούσα Δήλωση
προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. Θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά
διαστήματα την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να ενημερώνεστε
διαρκώς για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και για
το ποιοι είναι εκείνοι στους οποίους τα κοινοποιούμε.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ FURLA ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MY FURLA
FURLA S.P.A.
KENT SA FURLA
FURLA UK LTD
FURLA ESPANA SL
FURLA IRELAND
ACCESSORIES LTD
FURLA GERMANY GMBH
FURLA FRANCE SAS
FURLA AUSTRIA GMBH
FURLA HOLLAND B.V.
FURLA PORTUGAL, LDA
FURLA POLSKA SP.
Z.O.O.
FURLA PRAGUE S.R.O.
FURLA JAPAN CO., LTD
FURLA (U.S.A.), INC.
FURLA SWITZERLAND
SA
FURLA AUSTRALIA PTY
LTD
FURLA CANADA INC.

Via Bellaria 3/5 40068 San Lazzaro di Savena, Bologna IT
Space num 41 Maasmechelen Village Zatellan 100, Maasmechelen,
Belgium
Regent Street 221, W1B 4NU, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
Paseo de Gracia, 59 08007, Βαρκελώνη, Ισπανία
6th floor South Bank House, Barrow street, Δουβλίνο, Ιρλανδία
Theatinerstr. 30 80333, Μόναχο, Γερμανία
7/9 Rue La Boétie 75008, Παρίσι, Γαλλία
Designer Outlet Strasse 1 Parndorf A-7111, Αυστρία
Stadsweide 438, Unit 320, 6041TP Roermond - Ολλανδία
Edifício Premium | R. Miguel Serrano, nº 9 - 6º - Miraflores - 1495173 Algés, Πορτογαλία
Ul. Floriańska 2 - 03-707 Βαρσοβία, Πολωνία
Jindřišská 937/16, New Town, 110 00 Praga 1, Τσεχία
Jingumae Tower Building 10F, 1-5-8, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo
150-0001, Ιαπωνία
432 Park Avenue South 14ος όροφος Νέα Υόρκη, NY 10016, ΗΠΑ
Beroldingen 26 CH- 6850 Mendrisio, Ελβετία
Level 10, 379
Collins Street, Μελβούρνη Vic 3000, Αυστραλία
1635 Sherbrooke Street West, #210 Μόντρεαλ, Κεμπέκ H3H 1E2,
Καναδάς

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ FURLA ΠΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MY FURLA
THE RIVER SRL
RO-RO SRL
FALCOMER S.R.L.
MARK G.C. SRL
VIOLA PIACENTINI & C. SAS
ASAR S.A.S. DI VANESSA STELLA & C.
LIFE STYLE SRL
LOOK BOUTIQUE DI LYUBCHENKO
OLGA
BABA' SRL
ETRUSCA SRL SOCIO UNICO
CALZABELLA SRL
WORLD REFERENCE SAS

ΙΤΑΛΙΑ – ΜΟΝΤΣΑ – Via Italia, 37
ΙΤΑΛΙΑ – ΠΑΝΤΟΒΑ – Via Santa Lucia, 16
ΙΤΑΛΙΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ – San Marco, 4833/4834
ΙΤΑΛΙΑ – ΤΡΕΒΙΖΟ – C.so del Popolo, 67
ΙΤΑΛΙΑ – ΠΟΡΝΤΕΝΟΝΕ – C.so Vittorio
Emanuele, 42/C
ΙΤΑΛΙΑ – ΡΩΜΗ – Galleria A. Sordi
ΙΤΑΛΙΑ – ΡΩΜΗ – P.zza Buenos Aires, 11/12
ΙΤΑΛΙΑ – ΡΩΜΗ – Viale Libia, 203 - 205
ΙΤΑΛΙΑ – ΣΑΝ ΤΖΙΜΙΝΙΑΝΟ – P.zza della
Cisterna, 16
ΙΤΑΛΙΑ – ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ – Via Basilicius, 6
ΙΤΑΛΙΑ – ΤΑΟΡΜΙΝΑ – C.so Umberto I, 48
ΙΤΑΛΙΑ – ΤΟΡΙΝΟ – P.zza CLN, 255
ΙΤΑΛΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ – Via Mazzini, 55
ΙΤΑΛΙΑ – ΡΙΜΙΝΙ – Piazza Tre Martiri, 18
ΙΤΑΛΙΑ – ΡΑΒΕΝΝΑ – Corso Matteotti, 37

