Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου
(Τελευταία ενημέρωση Ιανουάριος 2016)
Η "ΒΜW AUSTRIA BANK GmbH", που εδρεύει στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας (οδός SiegfriedMarcus-Strasse αρ. 24, 5021 Salzburg), και ενεργεί στην Ελλάδα μέσω του Ελληνικού Καταστήματός
της, το οποίο εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (Λεωφ. Κύμης & οδός Σενέκα αρ. 10, Τηλέφωνο: 2109118500) (εφεξής "BMW Bank"), δεσμεύεται για την προστασία και το σεβασμό των προσωπικών
σας δεδομένων.
Οι παρόντες Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης - Πολιτική Απορρήτου (εφεξής οι "Όροι") θέτουν τη
βάση επί της οποίας η BMW Bank επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από εσάς ή
που της παρέχετε για χρήση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
Για τους σκοπούς του Ν. 2472/1997, ως ισχύει, υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η BMW Bank.
Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν. Η χρήση
της ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους Όρους. Προκειμένου να συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, θα πρέπει να έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους και να συμπληρώσετε την ένδειξη "Έχω διαβάσει και
αποδέχομαι τους Όρους" στο τέλος των παρόντων. Σε περίπτωση μη αποδοχής των Όρων σύμφωνα
με τα ανωτέρω, δεν θα είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας και παρακαλούμε να
απομακρυνθείτε από αυτή.
Πληροφορίες που συλλέγουμε
Στο πλαίσιο της ιστοσελίδας της, η BMW Bank, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει και
επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία εκουσίως παρέχετε, με σκοπό την παροχή των
προϊόντων και υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες από την παρούσα ιστοσελίδα. Προσωπικά δεδομένα
θεωρούνται τα στοιχεία από τα οποία μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα του επισκέπτη/χρήστη της
ιστοσελίδας. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά
υπηρεσία.
Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, ενδέχεται να τηρούμε αρχείο της αλληλογραφίας σας.
Η BMW Bank επεξεργάζεται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής
νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εκάστοτε ισχύουν, και λαμβάνει όλα
τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών
σας.
Χρήση των πληροφοριών σας
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας μεταξύ άλλων για τους εξής σκοπούς:
-

Για την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα.
Για γενικούς σκοπούς διαχείρισης.
Με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
Για την εκτέλεση αναλύσεων και δημιουργία προφίλ πελατών.
Για την επισκόπηση και κρίση τυχόν βίντεο και φωτογραφιών που υποβάλλετε στην
ιστοσελίδα και, κατά περίπτωση, τη διανομή οποιωνδήποτε βραβείων.
Για τη διευκόλυνσή μας να σας αναγνωρίζουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας.
Για την αναγνώριση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν,
καθώς και για την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Μπορεί να μοιρασθούμε τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς με:
-

Άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW.
Μέλη του επίσημου δικτύου BMW, MINI, BMW i και BMW Motorrad.

-

Παρόχους υπηρεσιών και αντιπροσώπους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό
μας.
Οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό μας.

Πλην των ανωτέρω, δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με κανέναν τρίτο, με εξαίρεση:
-

Όταν μας ζητηθεί η παροχή πληροφοριών για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς.
Όταν διευθετούμε υφιστάμενες ή μελλοντικές διαδικασίες.
Όταν απαιτείται να το κάνουμε από τη νομοθεσία.

Ενημέρωσή σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με
θέματα που αφορούν τα οχήματα και τις μοτοσικλέτες BMW, τα οχήματα MINI, τα οχήματα BMW i
και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες (που προσφέρονται από εμάς ή από προσεκτικά επιλεγμένους
επιχειρησιακούς εταίρους), τα οποία ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν, και περιστασιακά για σκοπούς
της έρευνας αγοράς και στατιστικούς σκοπούς.
Ενδέχεται, επίσης, να προωθήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες εταιρείες του Ομίλου BMW, σε
μέλη του επίσημου δικτύου BMW, MINI, BMW i και BMW Motorrad και σε άλλους επιχειρησιακούς
μας εταίρους για τους σκοπούς αυτούς.
Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε, τόσο εμείς όσο και τα εν λόγω άλλα μέρη, μαζί σας είτε
ταχυδρομικώς είτε τηλεφωνικώς είτε με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο (ενδεικτικά e-mail,
SMS) για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το νόμο.
Μπορείτε οποτεδήποτε να επιλέξετε τη διακοπή της επικοινωνίας μαζί μας για προωθητικούς
σκοπούς.
Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν είχατε ζητήσει προηγουμένως να μην λαμβάνετε
υλικό μάρκετινγκ αλλά επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε νέα μας.
Cookies
Η BMW Bank μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών της
παρούσας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που
αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο σας. Τα cookies δεν προκαλούν οποιαδήποτε ζημιά στον
υπολογιστή σας και δεν περιέχουν ιούς. Τα cookies της παρούσας ιστοσελίδας δεν συγκεντρώνουν
προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου
από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος πλοήγησης στο
διαδίκτυο (web browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται δεκτά όλα τα
cookies, να απορρίπτονται όλα τα cookies ή να ενημερώνεστε όταν αποστέλλεται κάποιο cookie.
Κάθε browser είναι διαφορετικός οπότε ελέγξτε το μενού "Βοήθεια" του browser που χρησιμοποιείτε
για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies. Επειδή η παρούσα ιστοσελίδα είναι
σχεδιασμένη να λειτουργεί με cookies, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ωστόσο, ότι η
απενεργοποίηση των cookies μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας, με αποτέλεσμα
να μην μπορείτε να επωφεληθείτε πλήρως από όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Κατά κανόνα, τα
cookies χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε
αυτή, για το σκοπό ανώνυμων, στατιστικών εκτιμήσεων και για τη βελτίωση της ευκολίας χρήσης της
παρούσας ιστοσελίδας από τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη. Τα cookies ενδέχεται μερικές φορές να
εξυπηρετούν και άλλους σκοπούς σε συγκεκριμένα τμήματα της ιστοσελίδας, για τους οποίους θα
ενημερωθείτε εάν προσπελάσετε ένα από αυτά τα τμήματα.
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
© Copyright BMW Austria Bank GmbH (Κατάστημα Αθηνών). Το σύνολο του περιεχομένου της
παρούσας ιστοσελίδας ανήκει στον Όμιλο BMW. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Τα
κείμενα, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, οι απεικονίσεις, τα γραφικά, τα αρχεία ήχου, τα αρχεία κίνησης,
τα αρχεία εικόνας και γενικώς κάθε είδους αρχείο και η διάταξή τους στην παρούσα ιστοσελίδα
προστατεύονται από την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία σχετικά με την προστασία δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδέχεται επιπλέον η παρούσα ιστοσελίδα να περιέχει εικόνες, τα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των οποίων ανήκουν σε τρίτους. Απαγορεύεται ρητώς η

αντιγραφή, αναδιανομή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, φόρτωση (download), αναδημοσίευση ή
αναμετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας της παρούσας ιστοσελίδας με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό,
έντυπο ή άλλο μέσο.
Σήματα
Εκτός εάν άλλως αναφέρεται, όλα τα δικαιώματα από τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται ή
εμφαίνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στον Όμιλο BMW, συμπεριλαμβανομένων σημάτων,
ονομασιών μοντέλων, λογοτύπων και εμβλημάτων.
Άδειες
Ο Όμιλος BMW προσπάθησε να σας προσφέρει μία καινοτόμο και ενημερωτική ιστοσελίδα.
Εντούτοις, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Όμιλος BMW οφείλει να προστατεύσει τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας του, συμπεριλαμβανομένων ευρεσιτεχνιών, σημάτων και δικαιωμάτων
δημιουργού. Επομένως, καμία άδεια χρήσης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Ομίλου
BMW ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων δεν παρέχεται μέσω της παρούσας
ιστοσελίδας.
Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες.
Προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ιστοσελίδα μας ασφαλή. Ωστόσο, σας ζητούμε να αναγνωρίσετε
το γεγονός ότι, όταν παρέχετε τις πληροφορίες σας σε εμάς μέσω της ιστοσελίδας μας ή όταν μας
αποστέλλετε ή ζητάτε να σας αποστείλουμε εμπιστευτικές σας πληροφορίες με email, το διαδίκτυο
και οι επικοινωνίες με email μέσω του διαδικτύου ενδέχεται να μην είναι ασφαλείς. Δεν μπορούμε να
θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη αναχαίτιση πληροφοριών, οι
οποίες μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου, η οποία είναι πέραν του ελέγχου μας.
Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες εκτός του Ομίλου BMW.
Οι παρόντες Όροι ισχύουν μόνο για την ιστοσελίδα μας. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο, το
απόρρητο ή την ασφάλεια άλλων ιστοσελίδων. Ειδικότερα, δεν ευθυνόμαστε για την επεξεργασία των
δεδομένων σας από τις εν λόγω ιστοσελίδες ή/και το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία
και την αποδοτικότητά τους, το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει καθ' οιονδήποτε τρόπο την BMW
Bank. Οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας
δεν συνιστά και, σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση ή ανεπιφύλακτη
σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.
Εγγυήσεις - Αποκλεισμός Ευθύνης
Oι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα παρέχονται ''ως έχουν'' και χωρίς
οποιαδήποτε, ρητή ή σιωπηρή, εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) οποιωνδήποτε
σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή
μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Αν και η BMW Bank έχει λάβει, κατά το μέτρο του δυνατού,
όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία της παρούσας ιστοσελίδας, δεν εγγυάται την αδιάκοπη
λειτουργία της ή την έλλειψη ιών, την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των πληροφοριών
και άλλων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή σε οποιαδήποτε άλλη
ιστοσελίδα τυχόν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Αν και έχει
καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες να είναι ακριβείς, ενδέχεται
να περιλαμβάνουν λάθη ή παραλείψεις.
Ως χρήστης αποδέχεστε ότι η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και
αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση και χρήση αυτής. Η δε χρήση
της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς είναι δυνατή αποκλειστικά για νόμιμο σκοπό και χωρίς να
περιορίζεται ή παρεμποδίζεται η χρήση της από οποιονδήποτε τρίτο. Η BMW Bank δεν παρέχει
ουδεμία εγγύηση και σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για
οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες, θετικές, αποθετικές ή παρεπόμενες ζημίες που σχετίζονται με τις
πληροφορίες αυτές (εκτός εάν προκαλούνται από βαριά αμέλεια ή δόλο της BMW Bank),
συμπεριλαμβανομένων και των ποινικών ευθυνών που τυχόν προκύψουν από την πρόσβαση, χρήση ή
αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή από την ύπαρξη λαθών, παραλείψεων, κακοτυπωμένων
χαρακτήρων, ετεροχρονισμένων πληροφοριών, τεχνικών λαθών ή ανακριβειών σε σχέση με ποσά,
τυπογραφικών και οποιωνδήποτε άλλων λαθών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο

αποκλεισμός της ευθύνης της BMW Bank συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας
από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη. Η χρήση της
παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και σε πλήρη
συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου. Σε περίπτωση
μη εξουσιοδοτημένης χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή παράνομης ή καταχρηστικής χρήσης
αυτής, υποχρεούστε σε αποζημίωση της BMW Bank, των υπαλλήλων, στελεχών και συνεργατών της
σχετικά με κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία και κόστος, συμπεριλαμβανομένης και της εύλογης αμοιβής
των νομικών της συμβούλων, που τυχόν προκύψουν από την παραβίαση των παρόντων Όρων από
εσάς.
Παροχή πληροφοριών σε εμάς
Έχετε την ευθύνη να μας ενημερώνετε για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία σας, όπως π.χ. αλλαγή
της διεύθυνσης σας. Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες στις
πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς.
Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης στα δεδομένα που σας αφορούν. Για
το σκοπό αυτό μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνικό Υποκατάστημα, στη διεύθυνση και στο
τηλέφωνο που αναγράφονται στην αρχή των παρόντων.
Οι τηλεφωνικές κλήσεις προς την εταιρεία μας ενδέχεται να καταγράφονται.
Διάφορα
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση των παρόντων κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη
εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα
επηρεάζει την ισχύ, δεσμευτικότητα και εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.
Η BMW Bank δύναται, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προειδοποίηση, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας
ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσμεύει
τους χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας από τη στιγμή που οι εν λόγω αλλαγές εμφανισθούν σε αυτή.
Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων.
Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να μην είναι προσβάσιμη λόγω εργασιών
αναβάθμισης ή μηχανικών, επικοινωνιακών, λογισμικών ή άλλων τεχνικών προβλημάτων,
συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η BMW Bank δεν δύναται να
προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν
να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους. Σε κάθε περίπτωση, η
ΒMW Bank δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει οριστικά τη λειτουργία της παρούσας
ιστοσελίδας εν όλω ή εν μέρει.
Οι παρόντες Όροι, καθώς και η χρήση της ιστοσελίδας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε
διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας θα επιλύεται
αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

