Η ΦΡΑΝΚ ΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. (Cool Car Rentals) με ΑΦΜ 800928399 ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ και με ΑΡ.
ΓΕΜΗ 145134801000, εφεξής η «Εταιρεία», έχει ως αντικείμενο την ενοικίαση αυτοκινήτων
και μέσω του δικτυακού τόπου της http://www.coolcar.gr, εφεξής το «site», μέσω του
οποίου προσφέρει πληροφορίες για την ενοικίαση αυτοκινήτων στην Πάρο υπό τους κάτωθι
όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν
προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον
τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών, με την
σήμανση του σχετικού πεδίου, στο τέλος του κειμένου.
Οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και
την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση
χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό
εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση
στις υπηρεσίες του.
Εφόσον οι επισκέπτες/τριες, χρήστες/τριες επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του site
συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με
τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα
υπηρεσίες του β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε
να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. γ) να λαμβάνουν υλικό
προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του site .Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να
τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του
site με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/τριες/μέλη του.
To site προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες, να γίνουν μέλη και να χρησιμοποιήσουν
τις υπηρεσίες του. Προκειμένου αυτό να συμβεί θα πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή,
παρέχοντας υποχρεωτικά τις εξής πληροφορίες : Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) ,Όνομα, Επώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης και να δημιουργώντας τον μοναδικό
προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης . Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων έχει σκοπό τη
μέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, της δημιουργίας λογαριασμού στο www
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coolcar.gr, της αποστολής ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού
αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των
συνεργασιών της με τρίτους και της διατήρησης στατιστικών και βελτίωσης των
παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφοριών (πχ. Προσωποποιημένη αποστολή ενημερωτικού
υλικού ανά φύλο) την καταγραφή προτιμήσεων σχετικά με τις υπηρεσίες του site, και εν
γένει την διάδραση των χρηστών – μελών με το site σε απόλυτη συμμόρφωση με τις
εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις περί της προστασίας των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.
Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα θα υπόκεινται σε επεξεργασία από τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών της εταιρείας.
Τα ως άνω δεδομένα θα τηρούνται σε ασφαλή αρχεία της Εταιρείας, για όσο χρονικό
διάστημα είναι σε ισχύ η λειτουργία της.
Κάθε χρήστης/μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα στον υπεύθυνο επεξεργασίας
για πρόσβαση ή και διόρθωση ή και διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή και
περιορισμό της επεξεργασίας που το αφορούν.
Κάθε χρήστης / μέλος έχει δικαίωμα αντί τάξης στην επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων του καθώς και δικαίωμα στην φορητότητα τους.
Κάθε χρήστης / μέλος έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εκάστοτε αρμόδια
εποπτική αρχή ήτοι την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η εταιρεία δεν γνωστοποιεί σε κανένα τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο
των χρηστών – μελών του site χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση τους.
Οι χρήστες/τριες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό
δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του site ή/και
να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου τους στους χρήστες/τριες/μέλη που πιστεύει ότι
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έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης, ενημερώνοντας
εγγράφως τον χρήστη/μέλος για την διακοπή καθώς και για την ή τις αιτίες διακοπής.
Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και
φορέων), όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών,
φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των
αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα
σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις
του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί
ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης
αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό
προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και
χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site, χωρίς να θίγονται με κανένα
τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες/τριες/
ατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν,
αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε
τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες των σελίδων,
υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνουν με δική τους
πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του site παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία
εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και
σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και
συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι
οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο
σκοπό.
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Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα
παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν
εγγυάται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων
αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια
συστατικά.
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν μία προσφορά
προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες- μέλη του και γενικά προς την κοινότητα των
χρηστών του διαδικτύου και Η εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την
πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των
υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων,
(hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα
παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν
απευθείας στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια
τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των
τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση
τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων
καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν,
χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη
συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και
υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε
θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει
διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
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Εγγραφή Χρήστη
Η εγγραφή του χρήστη στο www.coolcar.gr είναι προαιρετική. Ο κάθε χρήστης εγγράφεται
μόνο μία φορά. Ο χρήστης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («EMAIL») και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει
και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: Παραλαβή του Newsletter. Η εγγραφή και η
συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης
φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην Εταιρεία και ο ιστότοπος βασίζεται
αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα
στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και
επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να
αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του
νομικού προσώπου. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, ο χρήστης υποχρεούται να
ενημερώσει άμεσα για τα νέα του στοιχεία το www.coolcar.gr ώστε να είναι πάντα πλήρη
και αληθή.
Τα προσωπικά στοιχεία που ο χρήστης με την σύμφωνη γνώμη χορηγεί κατά την εγγραφή
του, η Εταιρεία τα επεξεργάζεται με την σύμφωνη γνώμη του χρήστη αποκλειστικά για το
σκοπό (α) της δημιουργίας λογαριασμού στο www.coolcar.gr, (β) για την αποστολή σε αυτόν
ενημερωτικού, διαφημιστικού και προωθητικού υλικού αναφορικά με τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργασιών της με τρίτους.
Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και
διατάξεις της σχετικής με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών , εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας.
Με την εγγραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο χρήστης δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή και
σύμφωνη γνώμη του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων του βάσει των
παρόντων Όρων Χρήσης και της σχετικής με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία
αυτών , εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει
διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Έχει τη δυνατότητα να άρει
οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του
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δεδομένων που έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, αιτούμενος διαγραφή χρήστη με
την αποστολή σχετικού email στην διεύθυνση contact@coolcar.gr. Έχει τη δυνατότητα,
οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε
στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση των στοιχείων του, την προσωρινή μη
χρησιμοποίηση τους από το www.coolcar.gr, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους,
ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία αποστολής email.
Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης
αποκλειστικά από την εταιρεία για συγκεκριμένους σκοπούς.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία
Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου λαμβάνει με
την εγγραφή του εξ’ ελευθεριότητάς του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του
από αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού
χαρακτήρα πέρα από τα newsletters πάντα με την σύμφωνη γνώμη του χρήστη, η οποία
παρέχεται με την εγγραφή του στο site.
To www.coolcar.gr δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους,
αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers) για την
παράδοση τους. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο φάκελο «Ανεπιθύμητη
Αλληλογραφία». Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να μην λαμβάνει πλέον ενημερωτικά
newsletters ή επιθυμεί να διαγραφεί συνολικά από το σύστημα αποστολής ενημερωτικών
δελτίων του ιστότοπου, μπορεί να ενημερώσει την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τη φόρμα
επικοινωνίας του ιστότοπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα
ενημερωτικά emails που λαμβάνει. Ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί πάροχο για την
αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε τρίτους
πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά
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δεδομένα.

Χρήση cookies
Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από
ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies
δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη
λειτουργικότητά του. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για
τον χρήστη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Το site χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει
εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Τα
παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι
browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να
ρυθμίσει τον browser του ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο χρήστης μπορεί
να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site,. Cookies
Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις του χρήστη κατά την
περιήγηση του στο site, ώστε υπάρχει η δυνατότητα πρότασης των κατάλληλων υπηρεσιών
στον χρήστη
Cookies Analytics: δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των
διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που
σου προσφέρουμε.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/ χρήστη
των υπηρεσιών του site υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία
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των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορά των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) ,και την εκάστοτε ισχύουσα
σχετική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση το site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων
προστασίας

των

δεδομένων

προσωπικού

χαρακτήρα

κατόπιν

ενημέρωσης

των

επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Η
χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.
Έχω διαβάσει και κατανοήσεις τους ανωτέρω όρους χρήσης τους οποίους (……).αποδέχομαι
– (………). Δεν αποδέχομαι.
Έχω ενημερωθεί για το περιεχόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορά των δεδομένων αυτών
(….) συμφωνώ με την χρήση από την Εταιρεία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
με την ελεύθερη βούληση μου παρείχα .
(…) δεν συμφωνώ με την χρήση από την Εταιρεία των δεδομένω προσωπικού χαρακτήρα
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