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Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BlackBerry 

Η BlackBerry Limited και οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες αυτής (“BlackBerry”) 
δεσμεύονται και διαθέτουν μία μακράς διαρκείας πολιτική διατήρησης της προστασίας και 
της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες 
αφορούν ένα δυνάμενο να ταυτοποιηθεί άτομο (όπως ορίζεται από την εφαρμοζόμενη 
προστασία προσωπικών δεδομένων ή τους νόμους προστασίας δεδομένων).  

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί τις πρακτικές της BlackBerry 
σε σχέση προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνει τη 
συλλογή, χρήση, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση, αποκάλυψη των προσωπικών σας 
δεδομένων, εκτός από την περίπτωση, κατά την οποία η θυγατρική ή συγγενής εταιρία της 
BlackBerry έχει δημοσιεύσει την δική της ξεχωριστή πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. Επιπροσθέτως, συμβάσεις ή γνωστοποιήσεις, οι οποίες συνδυάζονται με ένα 
συγκεκριμένο προϊόν BlackBerry, υπηρεσία, λογισμικό ή ιστότοπο (“Προσφορά BlackBerry 
”), είναι δυνατόν να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων από την BlackBerry (“Γνωστοποίηση”). Η εφαρμογή αυτής της 
Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παραμένει αντικείμενο των 
εφαρμοζόμενων νόμων, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, των κανονισμών και των 
διατάξεων οποιουδήποτε δικαστηρίου ή άλλων νομικών αρχών, άλλων νομικών αιτημάτων 
ή νομικών διαδικασιών. Όπου εφαρμόζεται, ο ελεγκτής των δεδομένων σε σχέση προς τα 
προσωπικά σας δεδομένα είναι η οντότητα της BlackBerry, με την οποία έχετε συνάψει μία 
σύμβαση.  

1. Υπευθυνότητα της BlackBerry 

Η BlackBerry είναι υπεύθυνη για τα υπό έλεγχο προσωπικά δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης μεταφοράς προσωπικών δεδομένων προς ένα 
τρίτο μέρος για την επεξεργασία κατ’ εντολή της BlackBerry (δηλαδή, παρόχων υπηρεσιών).   

2. Σκοποί της BlackBerry για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων  

Όταν χρησιμοποιείτε μία Προσφορά BlackBerry, αλληλογραφείτε με τη BlackBerry, 
συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό που χορηγείται από τη BlackBerry ή κατά άλλον τρόπο 
αλληλεπιδράτε με τη BlackBerry, η BlackBerry είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τα 
προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς: 
 

• προκειμένου να κατανοήσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες και προτεραιότητές 
σας και να παρέχει σε εσάς Προσφορές  BlackBerry, π.χ: 

o για σκοπούς που  έχουν σχέση με την τιμολόγηση, ενεργοποίηση, παροχή, 
διατήρηση, υποστήριξη, αντιμετώπιση προβλημάτων, επίλυση θεμάτων, 
απενεργοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση, αντικατάσταση, αναβάθμιση ή 
ενημέρωση Προσφορών BlackBerry·  

o προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι Προσφορές BlackBerry είναι τεχνικά 
λειτουργικές όπως επιδιώκεται και προκειμένου να βοηθήσει να 
ταυτοποιηθούν και να επιλυθούν προβλήματα·  

o προκειμένου να επιβληθούν ή διεκπεραιωθούν οι Γνωστοποιήσεις, οι 
οποίες εφαρμόζονται σε μία Προσφορά BlackBerry·  

o προκειμένου να διαχειρισθεί ή να αποκριθεί εις τις απαιτήσεις σας·  
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• προκειμένου να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν υπάρχουσες Προσφορές 
BlackBerry, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με εσάς σε σχέση με αυτές, 
χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, π.χ. προκειμένου να διατεθούν ή να αποσταλούν 
προς εσάς: 

o αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις, ή γνωστοποιήσεις αναβαθμίσεων ή 
ενημερώσεων Προσφορών BlackBerry ή περιεχομένου τρίτων μερών ή 
σχετικών προϊόντων, υπηρεσιών και λογισμικού· 

o γνωστοποιήσεις  προωθητικών ενεργειών και επερχόμενων εκδηλώσεων · 
• για τη διαχείριση και ανάπτυξη των εργασιών και λειτουργιών μας, π.χ.:  

o για την ανίχνευση, παρακολούθηση, διερεύνηση, βελτίωση ή απόπειρα να 
προληφθεί απάτη και για τεχνικά θέματα ή θέματα ασφαλείας προκειμένου 
να προστατευθεί η περιουσία της BlackBerry·   

o προκειμένου να επιτραπεί η συνέχεια των εργασιών και οι λειτουργίες 
ανάκτησης κατόπιν καταστροφής·  

o προκειμένου να επιβληθούν τα νόμιμα δικαιώματα της BlackBerry · 
o για στατιστικούς σκοπούς· 

• για την ικανοποίηση νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων και για την απόκριση σε 
καταστάσεις ανάγκης, π.χ.: 

o σε απόκριση  προς δικαστικές εντολές, εντάλματα ή άλλες νομικές 
απαιτήσεις ή νομικές διαδικασίες·    

o προκειμένου να παρέχεται βοήθεια σε κατάσταση ανάγκης σε καταστάσεις, 
οι οποίες είναι δυνατόν να απειλούν τη ζωή ή τη φυσική ασφάλεια τη δικής 
σας ή άλλων· ή 

• για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, για τον οποίο έχετε συναινέσει, σαν αυτούς, οι 
οποίοι είναι δυνατόν να αναφέρονται σε Γνωστοποιήσεις και άλλους σκοπούς, 
όπως επιτρέπονται ή απαιτούνται από οποιονδήποτε εφαρμοζόμενο νόμο.  

3. Η συναίνεσή σας 

Πριν χρησιμοποιήσετε Προσφορές BlackBerry, μπορεί να σας έχει ζητηθεί να αποδεχθείτε 
μία εφαρμοζόμενη Γνωστοποίηση, η οποία είναι δυνατόν να περιέχει πρόσθετες 
πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία  από την BlackBerry των προσωπικών σας 
δεδομένων. Η αποδοχή σας της Γνωστοποίησης ή η χρήση των Προσφορών BlackBerry 
δείχνουν την συναίνεσή σας να επεξεργάζεται η BlackBerry τα προσωπικά σας δεδομένα 
για τους ταυτοποιημένους σκοπούς της BlackBerry.  

a) Πότε δεν είναι απαραίτητη η λήψη συναίνεσης  

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατόν να υποβάλλονται 
σε επεξεργασία χωρίς την συναίνεσή σας σε εξάρτηση από την δικαιοδοσία και 
οποιουσδήποτε εφαρμοζόμενους νόμους. Παραδείγματος χάριν, η  BlackBerry δεν 
χρειάζεται συναίνεση:   
 

• εις την περίπτωση κινδύνου, όπου απειλείται η ζωή,  η υγεία, ή η ασφάλεια ενός 
ατόμου·  

• όταν νομικοί, ιατρικοί ή λόγοι ασφάλειας καθιστούν αδύνατον ή μη πρακτικό να 
ληφθεί συναίνεση·  

• όταν οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ανίχνευση και πρόληψη απάτης·  
• όταν η αποκάλυψη διεξάγεται προς έναν δικηγόρο, ο οποίος εκπροσωπεί την 

BlackBerry·  
• προκειμένου να εισπραχθεί ένα χρέος·  
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• προκειμένου να συμμορφωθεί προς μία κλήτευση, ένταλμα ή άλλη δικαστική 
εντολή, νομική αίτηση ή νομική διαδικασία· ή  

• όπως είναι δυνατόν να απαιτείται κατά άλλον τρόπο ή να επιτρέπεται από τον 
νόμο. 

b) Παιδιά 

Η BlackBerry δεν επεξεργάζεται εν γνώσει της προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας 
κάτω των 13 χωρίς την συναίνεση των γονέων τους ή του νόμιμου κηδεμόνα.  

c)  Συγκεντρωμένες ή ανώνυμες πληροφορίες 

Η BlackBerry διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται, πωλεί, εμπορεύεται ή ενοικιάζει 
συγκεντρωμένες ή ανώνυμες πληροφορίες, οι οποίες δεν συνδυάζονται με ή δεν 
συνδέονται με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο.  

4. Τύποι επεξεργαζόμενων πληροφοριών 

Οι τύποι των πληροφοριών που είναι δυνατόν να επεξεργάζεται η BlackBerry είναι δυνατόν 
να ποικίλουν.  Παραδείγματος χάριν:   
 
a) Πληροφορίες λογαριασμού και ιδιότητας μέλους: Οι πληροφορίες, οι οποίες 

υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορούν να περιλαμβάνουν το όνομά σας, την 
ταχυδρομική σας διεύθυνση, διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, τον 
αριθμό τηλεφώνου σας, την BlackBerry ID, πληροφορία ταυτοποίησης συσκευής 
όπως το PIN BlackBerry, την πληροφορία παρόχου υπηρεσίας airtime, επικοινωνίες 
με την BlackBerry και οποιαδήποτε καταγεγραμμένα παράπονα. Η BlackBerry είναι 
δυνατόν επίσης να επεξεργάζεται τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού σας, τους 
κωδικούς, τις πληροφορίες προφίλ και άλλες πληροφορίες που παρέχονται για να 
διευκολυνθούν οι Προσφορές BlackBerry που χρησιμοποιείτε.   

b) Εφαρμογές: Σε μερικές περιπτώσεις, η BlackBerry είναι δυνατόν να επεξεργάζεται 
πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται εις την 
συσκευή σας, συμπεριλαμβανομένων Προσφορών Τρίτου (δηλαδή εφαρμογών, 
προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού, ιστότοπων ή περιεχομένου που παρέχεται από 
έναν τρίτο, συμπεριλαμβανομένου παρόχου υπηρεσίας airtime ή εταιρίας 
ανάπτυξης εφαρμογών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με 
Προσφορές BlackBerry, αλλά δεν προσφέρονται, λειτουργούν ή υποστηρίζονται 
από τη BlackBerry).  Επίσης, αν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε Προσφορές Τρίτων 
με τον λογαριασμό σας BlackBerry ή τη συσκευή, είναι δυνατόν να συλλέγονται 
ορισμένες πληροφορίες και να αποκαλύπτονται εις τον τρίτο, ή από τον τρίτο προς 
τη BlackBerry, προκειμένου να διευκολύνονται ή να βελτιώνονται οι υπηρεσίες και 
η παρεχόμενη λειτουργικότητα.  

c) Δεδομένα Cloud-based ή αντιγράφου ασφαλείας: Αν χρησιμοποιείτε μία υπηρεσία 
ανάκτησης δεδομένων αντιγράφου ασφαλείας ή cloud-based που παρέχεται από ή 
για λογαριασμό της BlackBerry, οι πληροφορίες από τη συσκευή σας ή τον 
λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων επαφών, διευθύνσεων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ημερολογίου, σημειώσεων, υποχρεώσεων, εμφάνισης 
φωτογραφιών, μηνυμάτων κατάστασης, αρχείων μέσων και άλλων πληροφοριών 
εις τη συσκευή, είναι δυνατόν να αποστέλλονται στη BlackBerry, προκειμένου να 
διευκολύνει ή να βελτιώνει τη χρήση, την πρόσβαση εκ του μακρόθεν και την 
επανάκτηση των δεδομένων εις τη συσκευή σας μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας.    
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d) Cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες: Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου ή 
ένα τμήμα δεδομένων που μεταφορτώνεται και αποθηκεύεται στον υπολογιστή ή 
τη συσκευή σας όταν επισκέπτεσθε έναν ιστότοπο. Τα Cookies ακολούθως 
αποστέλλονται πίσω εις τον ιστότοπο προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή 
προς έναν άλλο ιστότοπο, ο οποίος αναγνωρίζει το  cookie. Ως μέρος των 
Προσφορών BlackBerry, η BlackBerry είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί διάφορους 
τύπους  cookie ή παρόμοιων τεχνολογιών (“Cookies”) από καιρού εις καιρόν. 
Συγκεκριμένα,  τα Cookies είναι απαραίτητα για να διευκολύνουν τη χρήση των 
Προσφορών BlackBerry (όπως όταν χρησιμοποιείται ένα καλάθι αγορών) ή 
προκειμένου να προστατεύουν και εσάς και την BlackBerry, όταν δηλώνεστε σε 
συγκεκριμένες υπηρεσίες (όπως αποθήκευση των διαπιστευτηρίων σας, 
προκειμένου να καταστεί ευκολότερο όποτε επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε τις 
Προσφορές BlackBerry ή προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι έχετε συνδεθεί). Άλλα 
Cookies αφορούν περισσότερο την απόδοση όπως για αναλυτικούς ή σχετικούς 
σκοπούς, προκειμένου να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς οι χρήστες 
συνδέονται με τις Προσφορές BlackBerry ώστε να είναι δυνατόν να παρέχουμε νέες 
και βελτιωμένες Προσφορές BlackBerry (όπως ποιες σελίδες ή χαρακτηριστικά είναι 
τα πλέον δημοφιλή). Μερικά Cookies αφορούν περισσότερο τη λειτουργία και μας 
βοηθούν να προσωπικοποιήσουμε την εμπειρία σας και να καταστήσουμε τις 
Προσφορές  BlackBerry ευκολότερες εις τη χρήση (όπως η γλώσσα σας ή οι 
προτιμήσεις δικαιοδοσίας σας), ή να βοηθήσουμε τη BlackBerry να εμφανίζει 
προσωποποιημένο περιεχόμενο σε εσάς. Άλλα Cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς στοχευόμενης διαφήμισης (π.χ. 
συγκεκριμένες Προσφορές BlackBerry είναι δυνατόν να υποστηρίζονται από το 
διαφημιστικό όφελος και να εμφανίζουν διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες, οι 
οποίες είναι δυνατόν να στοχεύονται έναντι μη προσωπικών ταυτοποιήσιμων 
ιδιοτήτων ή συσσωρευμένων δεδομένων που έχουν συλλεγεί από τη BlackBerry, 
και η BlackBerry ή οι πάροχοι των υπηρεσιών μας είναι δυνατόν να τοποθετούν 
τέτοια διαφήμιση εις τις Προσφορές  BlackBerry).  Ανώνυμες ή συγκεντρωμένες 
πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των Προσφορών BlackBerry είναι δυνατόν να 
παρέχονται υπό μία μορφή, η οποία δεν ταυτοποιεί εσάς προσωπικά εις τους 
παρόχους των υπηρεσιών μας ως μέρος αναλυτικών υπηρεσιών και προκειμένου 
να υποβοηθείται η διαχείριση της διαφήμισης σε σύνδεση. Οι πλείστες μηχανές 
αναζήτησης αρχικά ρυθμίζονται ώστε να δέχονται Cookies, αλλά συνήθως είναι 
δυνατόν να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησής σας, ώστε να αρνείστε 
τα Cookies ή να δεικνύεται όποτε αποστέλλεται ένα Cookie. Είναι δυνατόν συνήθως 
να απομακρύνετε ή να εμποδίσετε τα  Cookies αναζήτησης, χρησιμοποιώντας τις 
ρυθμίσεις εις τη μηχανή αναζήτησής σας, αλλά αυτό είναι δυνατόν να επηρεάσει 
τις δυνατότητές σας να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες Προσφορές BlackBerry, 
καθώς μπορεί να μην λειτουργούν καλά ή καθόλου όταν έχουν απενεργοποιηθεί τα 
Cookies. Η επιλογή συνέχισης χωρίς την απενεργοποίηση των Cookies δείχνει ότι 
συναινείτε εις τη χρήση των Cookies από τη BlackBerry, σύμφωνα με αυτήν την 
Πολιτική Προστασίας Πολιτικών Δεδομένων. Παρακαλούμε να επισκεφθείτε το 
κεφάλαιο κατωτέρω “Διαχείριση των προτιμήσεών σας” για περισσότερες 
πληροφορίες που αφορούν τη διαχείριση της χρήσης των Cookies από τη 
BlackBerry. 

e) Οικονομικές πληροφορίες: Εάν αγοράσετε ένα προϊόν, υπηρεσία, λογισμικό ή 
υποστήριξη πελάτη απευθείας από τη BlackBerry ή από τους παρόχους των 
υπηρεσιών μας, η BlackBerry μπορεί να επεξεργαστεί πληροφορίες που αφορούν 
την πιστωτική κάρτα ή άλλες πληρωμές και να χρησιμοποιήσει αυτές προκειμένου 
να διευκολύνει την τιμολόγηση και τις υπηρεσίες πίστωσης και να  
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πραγματοποιήσει ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, όπως εφαρμόζονται. 
Παρομοίως, η BlackBerry είναι δυνατόν να επεξεργαστεί την πληρωμή ή άλλες 
οικονομικές πληροφορίες, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα Near Field 
Communications εις τη συσκευή σας BlackBerry. 

f) Δεδομένα γενικής χρήσης: Σε μερικές περιπτώσεις, πληροφορίες όπως τεχνικές 
ιδιότητες και πληροφορίες γενικής χρήσης λογισμικού και εξοπλισμού, ο οποίος 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μία Προσφορά BlackBerry, είναι δυνατόν να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, όταν χρησιμοποιείτε τέτοια προϊόντα, υπηρεσίες ή 
λογισμικό (π.χ. τύπος μηχανής αναζήτησης δικτύου, ιστοσελίδες αναφοράς ή 
εξόδου, έκδοση λειτουργικού συστήματος, μοντέλου εξοπλισμού της συσκευής σας 
ή της πλατφόρμας του προσωπικού υπολογιστή σας, διεύθυνση  IP), ή όταν 
χρησιμοποιείτε εργαλεία αναζήτησης βλάβης BlackBerry (π.χ. στατιστικά βασικής 
χρήσης ή πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων 
συμμετοχών σε εκδηλώσεις, διατάξεων εφαρμογών, διάρκειας ζωής της μπαταρίας, 
επιπέδων σήματος ραδιοφώνου ή Wi-Fi, επανεκκίνησης συσκευής και πληροφορίες 
που αφορούν τη μνήμη ή την απόδοση του συστήματος).     

g) Πληροφορίες θέσης: Όταν χρησιμοποιείτε Προσφορές BlackBerry, ενεργοποιείτε 
υπηρεσίες δεδομένων, χρησιμοποιείτε τη μηχανή αναζήτησης ή λειτουργικότητα με 
βάση τη θέση εις τη συσκευή σας, πληροφορίες θέσης που συνδυάζονται με τη 
συσκευή σας (π.χ. Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS) ή παρόμοιες 
πληροφορίες δορυφορικού τριγωνομετρικού προσδιορισμού, ID φορέα ή πύργου, 
BSSID (Broadcast Service Set Identifier) και διεύθυνση MAC (Media Access Control 
address) σημείων πρόσβασης Wi-Fi και ισχύος σήματος ορατών σημείων Wi-Fi ή 
ασυρμάτων πύργων) είναι δυνατόν να επικοινωνούν με τη BlackBerry ή τους 
παρόχους υπηρεσιών μας. Εάν η BlackBerry συλλέγει και ακολούθως αποθηκεύει 
τέτοιες πληροφορίες, είναι υπό τη μορφή που δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά (π.χ. 
η BlackBerry δεν διατηρεί ένα σύστημα, το οποίο συνδέεται με συγκεκριμένα άτομα 
εις ένα BSSID).  Η BlackBerry είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τέτοιες πληροφορίες 
για να σας παρέχει ή να διευκολύνει την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών με 
βάση τη θέση (π.χ. υπηρεσίες χαρτογράφησης, μέτρησης κυκλοφοριακής 
συμφόρησης, προωθητικών ενεργειών που εξαρτώνται από τη θέση ή κουπονιών). 
Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες με βάση τη θέση, τότε αποδέχεστε ότι 
τέτοιες πληροφορίες γεωγραφικής θέσης είναι δυνατόν να υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, ώστε να σας παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Είναι δυνατόν να 
διαχειρίζεστε μέσω των ρυθμίσεων εις τη συσκευή σας είτε των συνολικών 
ρυθμίσεων για τη συσκευή σας  GPS ή τη λειτουργικότητα θέσης ή τις ατομικές 
ρυθμίσεις για κάθε εφαρμογή. Αν επιλέγετε τη χρήση υπηρεσιών με βάση τη θέση 
ή άλλες εφαρμογές, προκειμένου να αποκαλύψετε τη θέση σας σε άλλα πρόσωπα ή 
οντότητες, αναλαμβάνετε την ευθύνη για τους κινδύνους που συνεπάγονται από 
αυτήν την πράξη και αποτελεί δικής σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε αυτές 
κατάλληλα και σύμφωνα με τον εφαρμοζόμενο νόμο. Εάν χρησιμοποιείτε 
Προσφορές Τρίτου που παρέχει υπηρεσίες με βάση τη θέση, παρακαλούμε να 
ενημερωθείτε για τους όρους και προϋποθέσεις των τρίτων και την πολιτική 
προστασίας προσωπικών δεδομένων  όσον αφορά το πώς θα υποβάλλουν σε 
επεξεργασία τις πληροφορίες θέσης και τις προσωπικές σας πληροφορίες και πώς 
θα εξέλθετε οικειοθελώς από τέτοιες υπηρεσίες με βάση τη θέση και τη διαφήμιση 
που παρέχεται από τον τρίτο.  

h) Διασφάλιση ποιότητας και υπηρεσίες πελάτη: Οι τηλεφωνικές σας κλήσεις 
υπηρεσίας πελάτη προς τη BlackBerry και τους παρόχους υπηρεσιών BlackBerry 
είναι δυνατόν να καταγράφονται ή να παρακολουθούνται για τη διασφάλιση 
ποιότητας και σκοπούς υπηρεσιών πελάτη, όπως τη βοήθεια εις την κατάλληλη 
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διεκπεραίωση των ερωτήσεων, την ανίχνευση βλαβών, την εκπαίδευση και τα 
αναλυτικά δεδομένα, ώστε να ταυτοποιούνται τάσεις και να διεξάγονται βελτιώσεις 
εις τις Προσφορές της BlackBerry. 

i) Πληροφορίες τρίτου: Αν είναι απαραίτητο να εκπληρωθούν οι ταυτοποιημένοι 
σκοποί της BlackBerry, η BlackBerry είναι δυνατόν να συνδυάσει τις πληροφορίες 
που υποβάλλονται στη BlackBerry με πληροφορίες που λαμβάνονται από άλλες 
πηγές ή Προσφορές Τρίτων.  Παραδείγματος χάριν, η BlackBerry είναι δυνατόν να 
λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν εσάς από τρίτους που 
εμπλέκονται από την παροχή προς εσάς προϊόντων, υπηρεσιών, λογισμικού και 
ιστοτόπων που χρησιμοποιείτε, όπως από τον πάροχο της υπηρεσίας σας airtime 
προκειμένου να διευκολύνονται οι ασύρματες υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή σε 
μερικές περιπτώσεις από έναν πωλητή Προσφορών Τρίτου όσον αφορά εφαρμογές 
που χρησιμοποιούνται εις τη συσκευή σας. Η  BlackBerry αντιμετωπίζει όλες αυτές 
τις προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων της και τους όρους και προϋποθέσεις μεταξύ της BlackBerry και τέτοιων 
τρίτων, αν υπάρχουν, που μπορούν να ισχύουν επίσης. Πάντως, η ιδία χρήση από 
τον τρίτο των προσωπικών σας πληροφοριών σε τέτοιες περιπτώσεις θα 
καθορίζεται από τη σύμβαση (συμβάσεις) με τον τρίτο, εκτός εάν ο τρίτος είναι 
ένας πάροχος υπηρεσιών BlackBerry. 

Μερικές από τις πληροφορίες αυτές δεν θα ταυτοποιούν μόνες τους εσάς εις τη BlackBerry 
ή είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν προσωπικά και θεωρούνται ως εκ τούτου μη 
προσωπικές πληροφορίες. Εάν η BlackBerry συνδυάσει οποιαδήποτε τέτοια μη προσωπική 
πληροφορία με άλλες προσωπικές πληροφορίες διαθέσιμες εις τη BlackBerry, οι 
συνδυαζόμενες πληροφορίες θα θεωρηθούν ως προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

5. Επεξεργασία από τη BlackBerry των προσωπικών σας δεδομένων 

a) Διατήρηση 
 
Η BlackBerry διατηρεί τις προσωπικές πληροφορίες για το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι 
απαραίτητο για την εκπλήρωση των ταυτοποιημένων σκοπών της BlackBerry ή όσο είναι 
άλλως απαραίτητο προκειμένου να συμμορφώνεται προς τους εφαρμοζόμενους νόμους. 
Όταν οι προσωπικές πληροφορίες δεν είναι πλέον απαραίτητες ή σχετικές για τους 
ταυτοποιημένους σκοπούς της BlackBerry, ή απαιτείται από τους εφαρμοζόμενους νόμους, 
η BlackBerry διεξάγει ενέργειες ώστε να τις διαγράψει, καταστρέψει, σβήσει, συγκεντρώσει 
ή καταστήσει ανώνυμες. Με συνέπεια προς την πρακτική ορθής λειτουργίας της 
επιχείρησης, η BlackBerry συνεχίζει να αναπτύσσει να αναπτύσσει τους ελέγχους μας, τα 
προγράμματα και τις πρακτικές μας για την διατήρηση πληροφοριών και εγγραφών και την 
καταστροφή αυτών που εφαρμόζεται εις τις προσωπικές σας πληροφορίες.  

b) Διεθνείς λειτουργίες και από τούδε μεταφορές  

Η BlackBerry έχει μία διεθνή παρουσία με γραφεία και εγκαταστάσεις σε πολλές 
δικαιοδοσίες. Εκτός εάν μία θυγατρική ή συγγενής εταιρία της BlackBerry έχει τη δική της 
ξεχωριστή πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, όλες οι διεθνείς λειτουργίες της 
BlackBerry και από τούδε οι μεταφορές υπόκεινται εις αυτήν την Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων.  
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Εσείς αποδέχεστε ότι προκειμένου να είναι δυνατόν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και 
να διευκολύνουμε τη χρήση ή τη λειτουργία των Προσφορών  BlackBerry, οι προσωπικές 
σας πληροφορίες είναι δυνατόν να συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, μεταφέρονται ή αποθηκεύονται από ή για λογαριασμό της BlackBerry σε 
πολλές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της Σιγκαπούρης και οποιασδήποτε άλλης χώρας, 
όπου η BlackBerry ή οι πάροχοι των υπηρεσιών μας έχουν γραφεία ή εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων χωρών, οι οποίες είναι δυνατόν να ευρίσκονται εξωτερικά της 
περιοχής, εις την οποία ευρίσκεστε εσείς και είναι δυνατόν να διαθέτουν διαφορετική 
νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και είναι δυνατόν ως εκ τούτου να 
υπόκεινται εις τους νόμους αυτών των κρατών. Αν είστε κάτοικος της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας ή μίας χώρας, η οποία περιορίζει τις μεταφορές δεδομένων εκτός 
αυτής της δικαιοδοσίας ή περιοχής χωρίς τη συναίνεσή σας, τότε συναινείτε οι προσωπικές 
σας πληροφορίες να μεταφέρονται εκτός  της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας ή της 
χώρας σας για επεξεργασία ή αποθήκευση από ή για λογαριασμό της BlackBerry. 

Δεδομένης της διεθνούς φύσης των εργασιών μας, η BlackBerry είναι δυνατόν επίσης να 
απαιτείται να αποκαλύψει ή να παρέχει κατά άλλον τρόπο πρόσβαση εις τα δεδομένα 
επικοινωνίας σας, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων των επικοινωνιών σας και 
άλλων πληροφοριών υπό τη νομοθεσία των χωρών, όπου η BlackBerry, οι πάροχοι των 
υπηρεσιών μας, οι θυγατρικές μας και τα δεδομένα ευρίσκονται. Χρησιμοποιώντας 
Προσφορές BlackBerry, συναινείτε εις την συμμόρφωσή μας με τους εφαρμοζόμενους 
νόμους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε νομικών διαδικασιών που θεωρεί η 
BlackBerry ότι απαιτούνται που να παράγομε ή να παρέχομε πρόσβαση εις τα δεδομένα 
επικοινωνιών σας ή άλλες πληροφορίες.  

c) Κοινοποιήσεις μάρκετινγκ από τη BlackBerry 

Η BlackBerry είναι δυνατόν να επικοινωνεί μαζί σας δια μίας ποικιλίας μέσων, όπως 
χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση (εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, που συνδυάζεται με 
τη συσκευή σας BlackBerry ή τη μοναδική συσκευή ταυτοποίησής σας (π.χ. PIN). Η 
BlackBerry είναι δυνατόν να κοινοποιεί πληροφορίες, έρευνες, υλικό μάρκετινγκ, 
διαφημίσεις ή συγκεκριμένα διαμορφωμένο περιεχόμενο, το οποίο έχει προσωπικοποιηθεί 
στην προσπάθεια να καταστεί περισσότερο σχετικό για εσάς ως τμήμα της υπάρχουσας 
επιχειρηματικής σας σχέσης με τη BlackBerry. Παραδείγματος χάριν, είναι δυνατόν να 
πράττομε αυτό, όταν δεν έχετε διαγραφεί από τη λήψη τέτοιων κοινοποιήσεων και 
επιτρέπεται από τον νόμο, όπου έχετε ρητά αποδεχθεί να λαμβάνετε τέτοιες κοινοποιήσεις, 
όπου χρησιμοποιείτε ελεύθερες υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται εις τη διαφήμιση 
(συμπεριλαμβανομένης στοχευόμενης διαφήμισης με βάση πληροφορίες προφίλ) ή μέσω 
χρήσης συγκεντρωμένων δεδομένων ή δεδομένων τα οποία έχουν καταστεί ανώνυμα. Η 
BlackBerry είναι δυνατόν να σας ερωτήσει από καιρού εις καιρόν αν επιθυμείτε να 
λαμβάνετε από τη BlackBerry ή από έναν εξουσιοδοτημένο τρίτο, ο οποίος επιλέγεται από 
τη BlackBerry, πρόσθετες αναγγελίες, νέα, προσφορές ή προσκλήσεις σε εκδηλώσεις 
σχετικές με τη BlackBerry και τις Προσφορές BlackBerry. Είναι δυνατόν επίσης να επιλέγετε 
να παρέχετε εις τη  BlackBerry πληροφορίες εις απόκριση προς διάφορες προωθητικές 
ενέργειες της BlackBerry. Εάν αποδέχεστε να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς, έρευνες, 
δώρα, επισκοπήσεις ή άλλες προωθητικές ενέργειες, τις οποίες χορηγεί ή συγχορηγεί η 
BlackBerry, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε τις Γνωστοποιήσεις, οι οποίες είναι 
δυνατόν να συνδέονται με αυτές τις πρωτοβουλίες, προκειμένου να λάβετε περισσότερες 
λεπτομέρειες, οι οποίες αφορούν το πώς θα διαχειριστούν τις προσωπικές σας 
πληροφορίες. Συνήθως, ένας μηχανισμός διαγραφής συμπεριλαμβάνεται σε κάθε 
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κοινοποίηση μάρκετινγκ ή εμπορική κοινοποίηση της BlackBerry. Παρακαλούμε 
επισκεφθείτε το κεφάλαιο κατωτέρω “Διαχείριση των προτιμήσεών σας” για περισσότερες 
πληροφορίες όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοποιήσεων μάρκετινγκ ή εμπορικών 
κοινοποιήσεων από τη BlackBerry.   

d) Κοινοποιήσεις από τη BlackBerry που αφορούν τις υπηρεσίες  

Η BlackBerry είναι δυνατόν επίσης να σας αποστείλει συγκεκριμένες κοινοποιήσεις που 
αφορούν τις υπηρεσίες. Παραδείγματος χάριν, η BlackBerry είναι δυνατόν να αποστείλει 
ένα email ή ένα μήνυμα καλωσορίσματος όταν εγγράψετε για πρώτη φορά τη συσκευή σας, 
ώστε να πληροφορείσθε όσον αφορά την υπηρεσία και τους όρους της να σας 
γνωστοποιήσει σημαντικές αλλαγές, να σας ενημερώσει πώς να διαχειριστείτε τα 
διαπιστευτήριά σας ή τον λογαριασμό σας, προκειμένου να σας παρέχει υπηρεσίες 
υποδοχής, γνωστοποιήσεις ή πληροφορίες που αφορούν αναβάθμιση ή ενημέρωση, 
προκειμένου να παρέχει πληροφορίες εγγύησης, πληροφορίες ανάκλησης προϊόντος, 
πληροφορίες ασφάλειας ή προστασίας ή για έρευνες σημερινών ή προηγούμενων πελατών. 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι τέτοιες κοινοποιήσεις, οι οποίες αφορούν τις υπηρεσίες είναι 
σημαντικές για τη χρήση σας των Προσφορών BlackBerry, δεν πρέπει να διακόψετε 
οικειοθελώς τη λήψη τέτοιων μηνυμάτων επικοινωνίας.   

e) Ανταλλαγή πληροφοριών 

Σύμφωνα προς αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η BlackBerry είναι 
δυνατόν να ανταλλάσσει προσωπικές σας πληροφορίες εντός της BlackBerry ή με τους 
παρόχους μας υπηρεσιών. Η  BlackBerry είναι δυνατόν επίσης να ανταλλάσσει πληροφορίες 
με τους οικονομικούς μας, ασφαλιστικούς μας,  νομικούς μας, λογιστικούς ή άλλους 
συμβούλους που παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες εις τη BlackBerry.  Η BlackBerry είναι 
δυνατόν επίσης να ανταλλάσσει πληροφορίες κατά έναν τρόπο συμβατό με την Πολιτική 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυτή με τρίτους που εμπλέκονται εις την παροχή 
Προσφορών BlackBerry προς εσάς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων της υπηρεσίας 
airtime, των εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών, διανομέων, εμπόρων αρχείων ή 
επεξεργαστών πληρωμών, υπεργολάβων ή οντοτήτων που συμμετέχουν εις τις αλυσίδες 
παροχής ή επισκευών της BlackBerry.  

Σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπου αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε μία Προσφορά Τρίτου 
(π.χ. υπηρεσία εγγραφής πληρωμένου περιεχομένου, μεταφορτωμένη εφαρμογή), η 
BlackBerry είναι δυνατόν να ανταλλάσσει συγκεκριμένες πληροφορίες με τον τρίτο για 
λόγους παροχής προς εσάς του προϊόντος, υπηρεσίας ή λογισμικού και για την 
πληροφόρησή σας ακολούθως υπόκειται εις την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων του τρίτου. Ενθαρρύνουμε όλους μας τους χρήστες να πληροφορηθούν τις 
πρακτικές πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων τέτοιων τρίτων πριν αποδεχθούν 
να αγοράσουν ή να λάβουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους ή το λογισμικό τους.  

Η BlackBerry χρησιμοποιεί εκ της σύμβασης ή άλλα μέσα, προκειμένου να παρέχει ένα 
συγκρίσιμο επίπεδο  προστασίας όταν οι πληροφορίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από 
άλλους παρόχους υπηρεσιών. Αποτελεί πολιτική της BlackBerry να εισέρχεται σε συμφωνία 
εμπιστευτικότητας με οποιονδήποτε τρίτο που λαμβάνει εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών από τη BlackBerry. Παραδείγματος 
χάριν, εκτός αν ζητείται ή επιτρέπεται από τον νόμο να αποκαλύπτει  η BlackBerry 
προσωπικές πληροφορίες, οι πάροχοι υπηρεσιών προς τους οποίους παρέχουμε 
προσωπικές πληροφορίες συνήθως αποδέχονται να διατηρούν τις πληροφορίες 
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εμπιστευτικά και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες μόνον για σκοπούς για τους οποίους 
παρέχονται ή να συμφωνεί με τους εφαρμοζόμενους νόμους.   

Εις την περίπτωση της πώλησης συνολικά ή ενός μέρους των περιουσιακών στοιχείων της 
BlackBerry, η BlackBerry είναι δυνατόν να παρέχει προσωπικές πληροφορίες εις τον 
αγοραστή τρίτο.  

Η BlackBerry είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί τρίτους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) 
προκειμένου να στοχεύει διαφημίσεις σε μη προσωπικά ταυτοποιούμενα χαρακτηριστικά ή 
συγκεντρωμένα δεδομένα που προέρχονται από τα δεδομένα προφίλ που έχουν υποβληθεί 
σε επεξεργασία από τη BlackBerry και παρέχουν σε τέτοιους τρίτους γενικά στατιστικά, τα 
οποία αφορούν τις χορηγούμενες διαφημίσεις. Παρακαλούμε επισκεφθείτε το κεφάλαιο 
κατωτέρω “Διαχείριση των προτιμήσεών σας” για περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες 
αφορούν τη διαχείριση του των κοινοποιήσεων μάρκετινγκ ή των εμπορικών 
κοινοποιήσεων από τη BlackBerry. 

f) Προσφορές Τρίτων 

Η BlackBerry δεν είναι ο ιδιοκτήτης ούτε λειτουργεί όλες τις εφαρμογές ή υπηρεσίες που 
μεταφορτώνετε ή χρησιμοποιείτε εις τη συσκευή σας ή μέσω άλλων Προσφορών 
BlackBerry. Όταν μεταφορτώνετε ή χρησιμοποιείτε Προσφορές Τρίτων, είναι δυνατόν 
προσωπικές σας πληροφορίες από τη συσκευή σας ή άλλες Προσφορές της BlackBerry να 
καθίστανται προσβάσιμες από τέτοιους τρίτους.  Παραδείγματος χάριν, μία τέτοια 
Προσφορά Τρίτου είναι δυνατόν να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα συσκευής, όπως 
επαφές,  καταχωρήσεις ημερολογίου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, πληροφορίες με βάση την 
θέση ή είναι δυνατόν να αποκτήσει την πρόσβαση ή να ανταλλάξει αρχεία ή σε 
αποθηκευμένα δεδομένα εις τη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων Προσφορών 
Τρίτων). Πρέπει να ενημερώνεστε όσον αφορά την  πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και άλλες συμβάσεις με τέτοιους τρίτους, προκειμένου να κατανοήσετε πώς οι 
προσωπικές σας πληροφορίες θα αντιμετωπιστούν από τέτοιες οντότητες, καθώς η  
BlackBerry δεν είναι υπεύθυνη για τις πράξεις σας με τρίτους ή τις εφαρμογές τους, τα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες  ή το λογισμικό τους. Η BlackBerry δεν ελέγχει άμεσα πώς ένας 
τέτοιος τρίτος επεξεργάζεται οποιεσδήποτε προσωπικές σας πληροφορίες συλλέγει σε 
συνδυασμό με τις Προσφορές Τρίτων προς χρήση από εσάς.  

Σε μερικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να ρυθμίζετε τις άδειες που εκχωρείτε εις τις 
Προσφορές Τρίτων. Πρέπει περιοδικά να επισκοπείτε αυτές τις άδειες που περιλαμβάνουν 
λανθασμένες άδειες, όπως επίσης τις Επιλογές ή τις Ρυθμίσεις εις το μενού εις τη συσκευή 
σας, προκειμένου να μάθετε περισσότερα όσον αφορά την ασφάλεια και τους διαθέσιμους 
ελέγχους.  

6. Ακρίβεια των προσωπικών σας πληροφοριών  

Η BlackBerry καταβάλλει εύλογες προσπάθειες ώστε να εξασφαλίσει ότι οι προσωπικές σας 
πληροφορίες είναι επαρκώς ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες. Η BlackBerry επίσης 
επαφίεται εις εσάς προκειμένου να ενημερώνετε ή  να διορθώνετε τις προσωπικές 
πληροφορίες όταν είναι απαραίτητο.  

7. Προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών  
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Η BlackBerry συνεχίζει να εξελίσσει τα φυσικά, οργανωτικά και τεχνολογικά μέτρα που 
χρησιμοποιούνται για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών έναντι απώλειας 
ή κλοπής, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αλλοίωσης ή αποκάλυψης, κατάλληλα εις το 
επίπεδο ευαισθησίας. Παραδείγματος χάριν, αν ένας ιστότοπος BlackBerry απαιτεί το 
όνομά σας και τον κωδικό σας, θα διαθέτει μία ποικιλία μέτρων ασφαλείας εις θέση που 
έχουν σχεδιασθεί ώστε να σας προστατεύουν έναντι απώλειας, κατάχρησης και μη 
εξουσιοδοτημένης αλλοίωσης των προσωπικών σας πληροφοριών που υποβάλλονται στη 
BlackBerry. Μέσω του Κώδικα Επιχειρηματικών Προτύπων και Αρχών της BlackBerry, οι 
υπάλληλοι της BlackBerry είναι ευαισθητοποιημένοι για τη σημασία της κατάλληλης και 
ασφαλούς διαχείρισης των προσωπικών πληροφοριών, ώστε να τις διατηρούν σε ασφαλείς 
θέσεις και συστήματα και να περιορίζουν την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες εις 
αυτούς, οι οποίοι χρειάζεται να τις γνωρίζουν για επιχειρηματικούς λόγους.   

Επιπροσθέτως, συγκεκριμένα συστήματα της BlackBerry και διαδικασίες πιστοποιούνται 
εξωτερικά σε μία περιοδική βάση (π.χ. πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 
27001:2005 Information Security Management System).  

a) Οι υποχρεώσεις σας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών  

Εσείς επίσης έχετε μία υποχρέωση για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. 
Μπορείτε να μειώσετε τον κίνδυνο της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης εις τις 
προσωπικές σας πληροφορίες, χρησιμοποιώντας πρακτικές ασφαλείας κοινής λογικής. 
Παραδείγματος χάριν, είστε υπεύθυνοι για την χρήση καταλλήλων μέτρων ασφάλειας, 
ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση εις την συσκευή σας και εις το σύστημα του υπολογιστή 
σας, όπως η δημιουργία ενός ισχυρού κωδικού, ο οποίος δεν είναι εύκολο να σπάσει από 
άλλους (π.χ. συμπεριλαμβανομένων σημείων στίξης, αριθμών, κεφαλαίων και πεζών 
γραμμάτων και επιλογής ενός κωδικού καταλλήλου μήκους και ο οποίος δεν 
συμπεριλαμβάνει το όνομά σας ή το όνομά του λογαριασμού σας), χρησιμοποιώντας 
διαφορετικούς κωδικούς για διαφορετικές υπηρεσίες και χρησιμοποιώντας ενημερωμένο 
λογισμικό έναντι των ιών.   

Όπως σημειώνεται ανωτέρω, σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να ρυθμίσετε τις άδειες, τις 
οποίες παραχωρείτε σε Προσφορές Τρίτων. Πρέπει περιοδικά να επιθεωρείτε αυτές τις 
άδειες, συμπεριλαμβανομένων των προβληματικών αδειών, όπως επίσης των Επιλογών ή 
των Ρυθμίσεων του μενού εις τη συσκευή σας, προκειμένου να γνωρίσετε περισσότερα 
όσον αφορά την ασφάλεια και τους διαθέσιμους ελέγχους.  

Εάν επιστρέψετε, πωλήσετε, απορρίψετε ή μεταφέρετε τη συσκευή σας ή άλλο προϊόν 
BlackBerry σε ένα άλλο άτομο ή οντότητα (όπως παρέχοντας τη συσκευή σας  στη 
BlackBerry ή μία άλλη οντότητα για επισκευή, ανακαίνιση ή αντικατάσταση), πρέπει να 
εξασφαλίσετε ότι η συσκευή και οποιαδήποτε σχετικά εξαρτήματα και περιφερειακά έχουν 
αφαιρεθεί ή έχουν με ασφάλεια καθαρισθεί από οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή 
άλλα ευαίσθητα δεδομένα που είναι δυνατόν να περιέχουν  (π.χ. κάρτες SIM, κάρτες 
microSD).  Πρέπει επίσης να χωρίσετε τη συσκευή σας από όλους τους λογαριασμούς 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες υπηρεσίες δεδομένων, έτσι ώστε το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και τα δεδομένα να μην απευθύνονται πλέον εις τη συσκευή  (π.χ. υπηρεσίες 
προώθησης, email που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας Διαδικτύου BlackBerry, 
αντίγραφο ασφαλείας από μακριά). Άλλως, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορούν να 
καταστούν διαθέσιμες εις έναν επόμενο χρήστη της συσκευής και είναι δυνατόν να 
υποστείτε χρεώσεις εγγραφής και δεδομένων δικτύου. Μπορείτε να γνωρίσετε 
περισσότερο πώς να λαμβάνετε μέτρα προστασίας σας δια των δυνατοτήτων ή των 
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ρυθμίσεων εις το μενού της συσκευής σας, να διερευνάτε υποστηρικτικά άρθρα εις τη 
διεύθυνση www.blackberry.com, ή δια επαφής με τον πάροχο της υπηρεσίας airtime. 

8. Συνεχείς προσπάθειες της BlackBerry να είναι διαφανής 

Η BlackBerry συνεχίζει να καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες ώστε να βοηθά τους χρήστες 
μας να καταλάβουν καλύτερα την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων 
πληροφοριών από τη BlackBerry και πώς να διεξάγονται οι επιλογές όσον αφορά τη χρήση 
των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω διαφόρων διαύλων, συμπεριλαμβανομένης της 
Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , των εφαρμοζομένων Γνωστοποιήσεων και 
των πρόσθετων πληροφοριών που είναι δυνατόν να καταστούν διαθέσιμες από καιρού εις 
καιρόν σε διάφορους ιστοτόπους BlackBerry ή εις τη συσκευή σας. 

9. Είναι δυνατόν να έχετε πρόσβαση εις τις προσωπικές σας πληροφορίες  

Μετά από γραπτή αίτηση, η BlackBerry θα σας πληροφορήσει αν διαθέτει ή όχι προσωπικές 
πληροφορίες, οι οποίες σας αφορούν και θα σας παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας 
εντός ενός εύλογου χρονικού πλαισίου και με ελάχιστα ή καθόλου έξοδα σύμφωνα με τους 
εφαρμοζόμενους νόμους. Εάν ταυτοποιήσετε μία ανακρίβεια ή έλλειψη πληρότητας εις τις 
προσωπικές σας πληροφορίες, η BlackBerry θα συμπληρώσει τις πληροφορίες σας και θα 
γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως απαιτείται από τους εφαρμοζόμενους νόμους.   

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και εις εξάρτηση από τους εφαρμοζόμενους νόμους, η 
BlackBerry είναι δυνατόν να μην μπορεί να παρέχει πρόσβαση εις όλες τις προσωπικές 
πληροφορίες, τις οποίες διατηρεί και σας αφορούν. Παραδείγματος χάριν, η BlackBerry δεν 
είναι δυνατόν να παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες αν: 
 

• πρόκειται με μεγάλη πιθανότητα να αποκαλυφθούν προσωπικές πληροφορίες ενός 
τρίτου· 

• είναι δυνατόν να αναμένεται εύλογα ότι απειλείται η ζωή ή η ασφάλεια ενός τρίτου 
ατόμου· 

• θα αποκαλυφθεί εις τη BlackBerry ή εις έναν τρίτο μία εμπιστευτική πληροφορία· 
• περιλαμβάνονται πληροφορίες, οι οποίες προστατεύονται από το προνόμιο των 

πελατών νομικών συμβούλων ή δικηγόρων· ή 
• περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με τη 

διερεύνηση μίας παράβασης μίας σύμβασης ή μίας παράβασης ενός νόμου.  

Προκειμένου να προστατευθούν οι προσωπικές πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση, η BlackBerry είναι δυνατόν να σας ζητήσει να παρέχετε επαρκείς πληροφορίες 
ώστε να ταυτοποιήσετε τον εαυτό σας προ της παροχής πρόσβασης εις τις προσωπικές σας 
πληροφορίες.  

Εις εξάρτηση από τις συνθήκες και τους εφαρμοζόμενους νόμους, η BlackBerry είναι 
δυνατόν να αρνηθεί να επεξεργαστεί συγκεκριμένα αιτήματα πρόσβασης (π.χ. αιτήματα 
πρόσβασης, τα οποία επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα ή συστηματικά, που θα ήταν 
εξαιρετικά μη πρακτικά ή θα απαιτούν μία δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια).   

10. Ερωτήματα ή επιφυλάξεις; Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας 

Η BlackBerry καλωσορίζει τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας σε σχέση με την Πολιτική 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της και τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τις 
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προσωπικές σας πληροφορίες. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επιφυλάξεις ή επιθυμίες 
να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα προς τους 
εφαρμοζόμενους νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε 
επικοινωνήσετε με τη BlackBerry είτε δια email είτε εγγράφως και εμείς θα καταβάλουμε 
εύλογες εμπορικές προσπάθειες να ανταποκριθούμε: 
 

• μέσω email: privacyoffice@blackberry.com, ή 
• γραπτώς σε ένα από τα ακόλουθα γραφεία της BlackBerry πλησιέστερα προς εσάς:  

o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 
2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7 

o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 200 
Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom  SL1 3XE 

o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 1 
International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore  
609917 

a) Διαχείριση των προτιμήσεών σας 

Γενικά, είναι δυνατόν να αποσύρεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή την συναίνεσή σας 
στη BlackBerry να επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με αυτή την 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκειται σε νομικούς ή εκ της 
σύμβασης περιορισμούς και εύλογη γνωστοποίηση. Παραδείγματος χάριν, παρ’ ότι είναι 
δυνατόν να χρησιμοποιήσετε τις Προσφορές BlackBerry για μερικούς σκοπούς χωρίς να 
παρέχετε σε μας οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες, η BlackBerry είναι δυνατόν να 
χρειάζεται να επεξεργαστεί προσωπικές σας πληροφορίες για ορισμένες υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούν πληρωμή ή περιλαμβάνουν μία συνεχή σχέση, 
όπως εγγραφή ή υπηρεσίες συνδρομής. Έτσι, η BlackBerry είναι δυνατόν να συνεχίσει να 
χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες εφόσον είναι δυνατόν να ζητηθεί να παρέχει σε 
εσάς τις απαιτούμενες υπηρεσίες και εις την έκταση εις την οποία η BlackBerry είναι εκ της 
σύμβασης υποχρεωμένη να το πράξει ή είναι απαραίτητο να επιβάλλει οποιεσδήποτε εκ 
της σύμβασης υποχρεώσεις που είναι δυνατόν να έχετε προς τη BlackBerry.  Εάν αρνηθείτε 
να παρέχετε εις τη BlackBerry τις πληροφορίες που ζητά ή αργότερα έρθετε σε επαφή μαζί 
μας γραπτώς σε μία από τις διευθύνσεις ανωτέρω, προκειμένου να αποσύρετε την 
συναίνεσή σας εις τη χρήση και αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, η BlackBerry δεν θα 
είναι πλέον δυνατόν να σας παρέχει τις Προσφορές  BlackBerry. 

Κοινοποιήσεις μάρκετινγκ ή εμπορικές κοινοποιήσεις: Είναι δυνατόν να διακόψετε τη 
συνδρομή σας από τη λήψη εμπορικών κοινοποιήσεων και κοινοποιήσεων μάρκετινγκ που 
αφορούν τη BlackBerry ή προϊόντα BlackBerry®, υπηρεσίες και λογισμικό:  
 

• κάνοντας κλικ εις την επιλογή συνδέσμου διακοπής συνδρομής εις το τέλος κάθε 
κοινοποίησης μάρκετινγκ ή εμπορικής κοινοποίησης από τη BlackBerry·  

• δια ένδειξης της προτίμησής σας εις www.blackberry.com/unsubscribe· ή  
• εγγράφως προς BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal 

Department), 2200 University Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7και 
ενημέρωσης ποιούς ειδικούς τύπους κοινοποιήσεων μάρκετινγκ ή εμπορικών 
κοινοποιήσεων δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον.   

 
Cookies: Όπως σημειώνεται ανωτέρω είναι δυνατόν επίσης να διακόψετε εθελοντικά την 
χρήση των Cookies από την BlackBerry μέσω μιας από τις ακόλουθες μεθόδους: 
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• Αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μηχανής αναζήτησης, ώστε να απορρίπτει τα Cookies ή 
να δείχνει όταν στέλνεται ένα Cookie. 

• Απομακρύνετε ή μπλοκάρετε τα Cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις της 
μηχανής αναζήτησης, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να 
χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες Προσφορές BlackBerry καθώς δεν λειτουργούν καλά 
ή έως καθόλου, όταν τα Cookies είναι απενεργοποιημένα.  

• Διακόψετε εθελοντικά άμεσα συγκεκριμένες λειτουργίες Cookies στην διεύθυνση 
http://metrics.blackberry.com/optout.html.      

b) Αλλαγές εις αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η BlackBerry από καιρού εις καιρόν ενημερώνει  την Πολιτική της Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων έτσι ώστε να  παραμένει σχετική και επίκαιρη με τις μεταβαλλόμενες 
τεχνολογίες, τους εφαρμοζόμενους νόμους, τις εξελισσόμενες επιχειρηματικές μας 
πρακτικές και τις ανάγκες των χρηστών μας. Η BlackBerry Σας ενθαρρύνει να διαβάζετε 
περιοδικά την Πολιτική της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να παραμένετε 
ενήμερος, όσον αφορά το πώς χειρίζεται η BlackBerry τις προσωπικές σας πληροφορίες.  Αν 
διεξαχθούν οποιεσδήποτε αλλαγές εις την Πολιτική της Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων, η BlackBerry θα διορθώσει την ημερομηνία “Τελευταίας ενημέρωσης” που 
αναφέρεται στην Πολιτική  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Αν γίνουν αλλαγές υλικού που σας επηρεάζουν , θα το γνωστοποιήσουμε στους χρήστες δια 
τοποθέτησης μιας ξεχωριστής γνωστοποίησης στην διεύθυνση www.blackberry.com/legal. 
Ανάλογα προς τις περιστάσεις, είναι δυνατόν επίσης να αποφασίσουμε να στείλουμε προς 
τους χρήστες μια γνωστοποίηση ηλεκτρονικά. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις 
Προσφορές BlackBerry μετά τη γνωστοποίηση της αλλαγής, τότε θα θεωρείται ότι έχετε 
αποδεχθεί τέτοιες αλλαγές.  

Τελευταία ενημέρωση 2014-09 
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