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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
  

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία FREIGHTS Ι.Κ.Ε. (FREIGHTS P.C.) - εφ' εξής η εταιρεία – είναι νόμιμη 
κάτοχος και χρήστης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.freights.gr και της ιστοσελίδας – 
πλατφόρμας που λειτουργεί υπ' αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και κάθε 
εφαρμογής που λειτουργεί υπό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.freights.gr, 
www.freights.online, www.freights-app.net, www.freights.at, www.freights.bg, 
www.freights.co.uk. Η χρήση της ιστοσελίδας – πλατφόρμας επιτρέπεται μόνο σε  ενηλίκους 
και  κατόπιν εγγραφής – συνδρομής, κατά τα οριζόμενα στους όρους χρήσης. (Οροι χρήσης) 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Ως προσωπικά δεδομένα εννοούνται πληροφορίες και δεδομένα 
σχετικά με την ταυτοποίηση προσώπων, ήτοι των υποκειμένων των δεδομένων, όπως 
ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις κατοικίας και έδρας νομικών προσώπων, διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ. H εταιρεία χρησιμοποιεί για την ασφάλεια της ιστοσελίδας 
– πλατφόρμας server firewall και ssl (secure socket layer). 

3. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Με την εγγραφή – 
αποδοχή όρων, ο χρήστης δηλώνει ρητά την συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων. Δηλώνει ρητά ότι η επεξεργασία των προσωπικών του 
δεδομένων  είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της 
εταιρείας, αλλά και μεταξύ των χρηστών (άρθρο 6 του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 [GDPR]). 
Ειδικότερα και ενδεικτικά, ο χρήστης οφείλει να δηλώσει: α) το ονοματεπώνυμό του και το 
πατρώνυμο [επωνυμία για νομικά πρόσωπα], ταυτότητα για φυσικά πρόσωπα, καταστατικό 
για νομικά πρόσωπα συνοδευόμενη από την ταυτότητα του διαχειριστή (προαιρετικά τον 
διακριτικό τίτλο της επιχείρησης), β) την πλήρη διεύθυνση κατοικίας του [έδρα για νομικά 
πρόσωπα] καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (υποχρεωτικά σταθερό και κινητό τηλέφωνο – το 
οποίο επιβεβαιώνεται υποχρεωτικά με αντίγραφο λογαριασμού, email), γ) τον Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου, δ) την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία ανήκει 
(για ελληνικές επιχείρησεις), ε) την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος [υποχρεωτικά για 
αυτοκινητιστές], στ) το εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο [CMR υποχρεωτικά για 
αυτοκινητιστές – ασφαλιστήριο για διαμεταφορείς], ζ) αρΓΕΜΗ 149235006000. Τα ανωτέρω 
στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Τα ανωτέρω προσωπικά 
δεδομένα αποθηκεύονται καθ' όλη την διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας – πλατφόρμας από 
τον χρήστη, καθώς και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την με οποιονδήποτε τρόπο 
λήξη χρήσης της ιστοσελίδας – πλατφόρμας από τον χρήστη, με την επιφύλαξη του άρθρου 
4 του παρόντος.  Πιστοποιητικά που ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να 
ανανεώνεται η ισχύς τους. Απαγορεύεται ρητά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των 
πιστοποιητικών άλλων χρηστών καθώς και η καθ' οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή τους, χωρίς 
την συναίνεση του νομίμου κατόχου τους. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα είναι εμφανή 
σε κάθε χρήστη, πλην των υπό ε), στ) και ζ) η εμφάνιση των οποίων εναπόκειται στην 
βούληση του χρήστη – κατόχου τους. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την 
αλήθεια, ακρίβεια και εγκυρότητα των δεδομένων. Τυχόν διορθώσεις των ανωτέρω 
δεδομένων θα λαμβάνουν χώρα μετά από έγγραφη ειδοποίηση του χρήστη προς την 
εταιρεία, η οποία υποχρεούται να προβεί στην διόρθωση εντός δέκα (10) ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του χρήστη. Ο χρήστης έχει δικαιώμα ενημέρωσης της διόρθωσης, 
εφόσον το αιτηθεί εγγράφως. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τους 
όρους του παρόντος (πολιτική απορρήτου). Τυχόν αναπροσαρμογή των όρων του παρόντος, 
θα λαμβάνουν χώρα κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της εταιρείας προς τον χρήστη και θα 
τυγχάνουν εφαρμογής, τριάντα (30) ημέρες μετά την ειδοποίηση της εταιρείας προς τον 
χρήστη. 

4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ο χρήστης 
δύναται να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, με απλή δήλωσή του στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή της ιστοσελίδας – πλατφόρμας (υπεύθυνος 
επεξεργασίας). Τυχόν δήλωση ανάκλησης της συγκατάθεσης του χρήστη, σημαίνει την 
αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του χρήστη. Σε περίπτωση δήλωσης 
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ανάκλησης συγκατάθεσης του χρήστη, ο χρήστης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν 
έχει δικαίωμα επιστροφής αντιτίμου – συνδρομής, ακόμα και αν η συνδρομή του δεν έχει 
λήξει ακόμα. Ο χρήστης δικαιούται να ενημερωθεί για την διαγραφή των δεδομένων. Η 
εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί στην διαγραφή των δεδομένων προ της παρόδου ενός 
(1) μήνα. Η περίοδος αυτή δύναται να παρατείνεται για δύο (2) μήνες, εφόσον ο χρήστης 
ενημερωθεί για την παράταση εντός ενός (1) μηνός από την δήλωση του χρήστη. 

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Τόσο η εταιρεία, όσο και ο χρήστης 
έχουν δικαίωμα καταγγελίας παραβίασης των όρων του παρόντος ή/και οποιασδήποτε 
διάταξης του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 (GDPR). 

6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΠΥΛΕΣ. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν 
εξωτερικούς συνδέσμους – πύλες (external links – portals) που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα 
– πλατφόρμα, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, τις πληροφορίες που εμφανίζονται εκεί και 
τους όρους χρήσης τους. 

7. COOKIES & SESSIONS. Η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies και sessions. Ο χρήστης με την 
εγγραφή του, δηλώνει ρητά ότι συναινεί στην χρήση τους. 

 


