
Δήλωση της Visa για την Προστασία του Απορρήτου – Διαγωνισμός «Visa 
Προωθητική ενέργεια «Everyday Shoppers» 

 

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Απορρήτου (η «Δήλωση») περιγράφει τα 
προσωπικά δεδομένα, τα οποία η εταιρία Visa Europe Services Inc., που 
εδρεύει στην Sheldon Square, αριθμός 1, Λονδίνο W2 6TT, Ηνωμένο Βασίλειο 
(«Visa» ή «εμείς»), συλλέγει και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί σε 
σχέση με το Διαγωνισμό Visa «Προωθητική ενέργεια Everyday Shoppers». 
Αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια της 
συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
απονομής των Βραβείων του Διαγωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ 
https://www.visa.com.cy/everyday-shoppers.html  

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Visa, οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες 
καθώς και εταιρείες παροχής υπηρεσιών προς αυτή δύναται να συλλέξουν, 
επεξεργαστούν, χρησιμοποιήσουν και κοινοποιήσουν πληροφορίες από ή 
σχετικά με εσάς, για σκοπούς σχετικούς με τη διαχείριση του Διαγωνισμού, 
συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης και απόδοσης των δώρων στους 
νικητές τους. 
 
Η Visa θα χρησιμοποιήσει την εταιρεία με την επωνυμία “Innovation Advertising 
Limited” ως διαφημιστική εταιρεία, η οποία θα την υποστηρίξει αναφορικά με 
την διενέργεια του Διαγωνισμού και έχει αναλάβει την διαχείριση και την 
απόδοση των δώρων. Η Visa επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας τα 
οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης (σύμφωνα με τους 
επιμέρους όρους και προϋποθέσεις) και, εφόσον απαιτείται, για τη συμμόρφωσή 
της με έννομες υποχρεώσεις της. Πέραν αυτών, η Visa επεξεργάζεται τα 
προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την Διεθνή Δήλωση Απορρήτου της 
Visa’s Global η οποία διατίθεται στο https://www.visa.com.cy/oroi-
khreses/kentro-idiotikou-aporretou-tes-visa.html    

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων έχετε ποικίλα 
δικαιώματα (μεταξύ των οποίων το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των 
προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η Visa αναφορικά με εσάς, να ζητήσετε 
την επικαιροποίηση των δεδομένων σας, σε περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή 
ή ελλιπή, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από τη Visa, να 
ζητήσετε από τη Visa τη διαγραφή ή τον περιορισμό των προσωπικών σας 
δεδομένων). Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στο Γραφείο 
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού  σε περίπτωση που κρίνετε ότι 
η Visa έχει επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατά παράβαση της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών 
σας δεδομένων από τη Visa και με τα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στη 
Διεθνή Δήλωση Απορρήτου της Visa στο https://www.visa.com.cy/oroi-
khreses/kentro-idiotikou-aporretou-tes-visa.html   
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Visa Privacy Statement - Visa Contest "Everyday Shoppers" 

This Privacy Statement (the "Statement") describes how the personal data held 
by Visa Europe Services Inc., headquartered in Sheldon Square, number 1, 
London W2 6TT, United Kingdom ("Visa" or "us"), is used and collected in 
relation to the Visa Contest "Everyday Shoppers Promotion". It concerns the 
personal data that we collect during your participation in the Competition, 
including the process of awarding the Prizes of the Competition. More 
information about the Contest can be found here 
https://www.visa.com.cy/everyday-shoppers.html  

You understand and agree that Visa, its affiliates as well as its service providers 
may collect, process, use and disclose information from or about you for 
purposes relating to the management of the Contest, including the 
management and performance of prizes to their winners.  

Visa will use the company called "Innovation Advertising Limited" as an 
advertising company, which will support it in relation to the conduct of the 
Competition and has undertaken the management and delivery of gifts. Visa 
processes your personal data which is necessary for the execution of the 
contract (according to the individual terms and conditions) and, if required, for 
its compliance with its legal obligations. In addition, Visa processes your 
personal data in accordance with Visa's Global Privacy Statement which is 
available at https://www.visa.com.cy/oroi-khreses/kentro-idiotikou-aporretou-
tes-visa.html      

Under data protection law you have a variety of rights (including the right to 
request a copy of your personal data held by Visa in respect of you, to request 
an update of your data, in case it is inaccurate or incomplete, to object in the 
processing of your data by Visa, ask Visa to delete or restrict your personal 
data). You also have the right to file a complaint with the Office of the Personal 
Data Protection Commissioner if you believe that Visa has processed your 
personal data in violation of applicable law. 

More information regarding the processing of your personal data by Visa and 
your rights can be found in the Visa International Privacy Statement at 
https://www.visa.com.cy/oroi-khreses/kentro-idiotikou-aporretou-tes-
visa.html    
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