
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
 
Η AnyGym, που εδρεύει στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου άνευ οδικής 
αρίθμησης, ΤΚ 57 001, με Α.Φ.Μ.: 121680355, Ζ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2312 314926, 
ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@anygym.gr, λειτουργώντας ως Υπεύθυνη 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «AnyGym» ή «Εμείς»), στο 
πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε 
ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, συλλέγει, αποθηκεύει, 
χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (εφεξής τα «Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα» ή «Προσωπικά Δεδομένα») του φυσικού προσώπου 
επισκέπτη/χρήστη (εφεξής το «Υποκείμενο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή 
Προσωπικών Δεδομένων» ή «Χρήστης») που επισκέπτεται, εγγράφεται ή χρησιμοποιεί τον 
δικτυακό τόπο (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος» ή «Ιστοσελίδα») ή/και την εφαρμογή (εφεξής η 
«Εφαρμογή») της AnyGym. 
 
Σκοπός της Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας ενημερώσει, με απόλυτη σαφήνεια και 
διαφάνεια, κατά την περιήγηση, εγγραφή και χρήση του Δικτυακού Τόπου ή/και της Εφαρμογής 
της AnyGym, για τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα 
δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε 
με την AnyGym. Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε 
ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, 
μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της AnyGym στη 
διεύθυνση Ηρώων Πολυτεχνείου άνευ οδικής αρίθμησης, Τριάδι Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57 001 ή 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) privacy@anygym.gr. 
 
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε 
συναλλαγή με την AnyGym, μέσω του διαδικτύου, όπως ενδεικτικά σε πελάτες που διατηρούν 
μόνιμη σχέση συνεργασίας με την AnyGym ή σε μη σταθερούς πελάτες, στους νόμιμους ανά 
περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε 
εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε 
ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με την AnyGym. Ειδικότερα, η παρούσα Πολιτική 
Απορρήτου, καθώς και η Πολιτική μας σχετικά με τα Cookies, ισχύουν για όλους τους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της AnyGym χωρίς να 
έχουν εγγραφεί και εκείνων που έχουν εγγραφεί. Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή και η χρήση 
των υπηρεσιών τους απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών. 
 
1. ΟΡΙΣΜΟΙ  
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:   
 
α. Δικτυακός Τόπος της AnyGym - Το www.anygym.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της 
AnyGym, όπου βρίσκεται η ηλεκτρονική της πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών για την εύρεση 
αιθουσών, γηπέδων και χώρων άθλησης από Γυμναστές, για την εκγύμναση των αθλουμένων 
τους, και από Αθλούμενους, για την άθληση των ίδιων ή/και των συναθλουμένων τους, αλλά 
και για την καταχώριση Χώρων Άθλησης από τους Διαχειριστές Χώρου. 
 
β. Εφαρμογή της AnyGym ορίζεται το λογισμικό, η εξωτερική εμφάνιση, η δομή, η σύνθεση, 
το περιεχόμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν το σύστημα με βάση το οποίο ο 
Γυμναστής και ο Αθλούμενος θα μπορούν να βρίσκουν Χώρους Άθλησης, τους οποίους θα 
έχουν καταχωρίσει οι Διαχειριστές Χώρου, για την εκγύμναση των Αθλουμένων του Γυμναστή 
ή την άθληση του ίδιου του Αθλούμενου ή/και των συναθλουμένων του αντίστοιχα, με τη χρήση 
έξυπνων κινητών τηλεφώνων (smart phones) και άλλων συσκευών (για παράδειγμα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών πινακιδίων - tablets). 
 
γ. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική 
διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός φορολογικού μητρώου κλπ., οι οποίες 
προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του φυσικού προσώπου. 
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δ. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων 
που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, 
η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η 
ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή 
κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η 
καταστροφή. 
 
ε. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, 
καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 
 
2. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
Η AnyGym φροντίζει να συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα Προσωπικά Δεδομένα, τα 
οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα δεδομένα 
περιλαμβάνουν τα εξής: 
 
α. Δεδομένα κατά τη δημιουργία λογαριασμού Xρήστη και κατά τη σύνδεση Χρήστη 
στον Δικτυακό Τόπο ή/και την Εφαρμογή  
Για τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη στον Δικτυακό Τόπο ή/και την Εφαρμογή ζητούνται 
από τον χρήστη η καταχώριση του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του 
ταχυδρομείου (email address) και ενός κωδικού πρόσβασης στην υπηρεσία (login password). 
Για τη σύνδεση του Χρήστη στον Δικτυακό Τόπο ή/και την Εφαρμογή ζητούνται από τον χρήστη 
η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email address) και ο κωδικός του πρόσβασης 
στην υπηρεσία (login password). Σε περίπτωση σύνδεσης του Χρήστη με τη χρήση 
λογαριασμού κάποιου τρίτου παρόχου (π.χ. Facebook, Google+), θα χρησιμοποιηθεί το 
αντίστοιχο username, τυχόν emaill και λοιπά στοιχεία σύνδεσης, όπως φωτογραφία προφίλ. 
 
β. Δεδομένα στο Προφίλ του Χρήστη 
Στο προφίλ του κάθε Χρήστη είναι καταχωρημένα δεδομένα που αφορούν στο 
ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email address) και τον 
κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία (login password). Ο κάθε Χρήστης μπορεί προαιρετικά να 
καταχωρίσει αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), 
στοιχεία δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας και φωτογραφία. Εφόσον ο Χρήστης είναι 
Διαχειριστής Χώρου στα στοιχεία τιμολόγησής του θα είναι καταχωρημένα δεδομένα που 
αφορούν στην επωνυμία, αν πρόκειται για εταιρία, στο όνομα και το επώνυμο, αν πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address), το επάγγελμα, 
αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, αριθμό 
φορολογικού μητρώου και Δ.Ο.Υ. 
 
γ. Δεδομένα για την κράτηση Χώρου Άθλησης, για την πληρωμή του Διαχειριστή Χώρου  
και για την τιμολόγηση του Διαχειριστή Χώρου από την AnyGym για την παροχή των 
υπηρεσιών της  
Για την κράτηση Χώρου Άθλησης συλλέγονται στοιχεία, όπως ο Χώρος Άθλησης για τον οποίο 
έγινε κράτηση, η ημερομηνία και η ώρα κράτησης, το ποσό κράτησης, πληροφορίες που 
αφορούν την εκτέλεση της κράτησης και σημειώσεις που γίνονται από τον Γυμναστή ή τον 
Αθλούμενο και αφορούν στην κάθε μία κράτηση.  
Για την πληρωμή που αφορά στην κράτηση Χώρου Άθλησης από τον Γυμναστή ή τον 
Αθλούμενο, η οποία θα γίνεται στην AnyGym με τη χρήση πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας, σε 
συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, με ανακατεύθυνση σε δικό της διακομιστή και μέσω 
κρυπτογραφημένων πρωτοκόλλων SSL για μεγαλύτερη ασφάλεια, ο Χρήστης θα συμπληρώνει 
το ποσό που προσθέτει στο Πορτοφόλι του, το όνομα κατόχου, τον αριθμό, την ημερομηνία 
λήξης και τον αριθμό CVV της κάρτας του. Η AnyGym σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει, δεν 
αποθηκεύει, ούτε έχει πρόσβαση στα στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή σε άλλα 
στοιχεία πληρωμής που παρέχει ο Γυμναστής ή ο Αθλούμενος στην Εθνική Τράπεζα.  
Για την πληρωμή του Διαχειριστή Χώρου για τις κρατήσεις των Χώρων Άθλησης θα ζητούνται 
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) του Διαχειριστή Χώρου και στοιχεία τράπεζας.  
Για την τιμολόγηση του Διαχειριστή Χώρου από την AnyGym για την παροχή προς αυτόν των 
υπηρεσιών της, θα ζητούνται το όνομα και το επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 



(email address), το επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, 
ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η Δ.Ο.Υ.  
 
δ. Δεδομένα κατά την επικοινωνία σας με την AnyGym  
Κατά την επικοινωνία σας με την AnyGym συλλέγουμε σημειώσεις από τις συνομιλίες μας μαζί 
σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με 
τις κρατήσεις που κάνατε και πώς και πότε επικοινωνείτε μαζί μας. 
 
ε. Δεδομένα κατά την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας 
Συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας δεδομένα που αφορούν σε 
ενδιαφέροντα και προτιμήσεις κρατήσεων, που μας βοηθούν να σας προτείνουμε 
συγκεκριμένους Χώρους Άθλησης που σας ενδιαφέρουν, ώστε να λάβετε μια 
προσωποποιημένη προσφορά από εμάς, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη 
συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της 
διεύθυνσης IP σας, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών 
λογισμικού ή υλικού, τις ιστοσελίδες που εμφανίζονται κατά την επίσκεψή σας, τους Χώρους 
Άθλησης που προβάλλετε, τα στοιχεία των κρατήσεων που πραγματοποιείτε. Για τις 
πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας 
διαβάστε την Πολιτική Cookies. 
 
στ. Δεδομένα προκειμένου να αποδείξετε την ηλικία σας και την ταυτότητά σας 
Για τη διενέργεια συναλλαγών με την AnyGym και προκειμένου να αποδείξετε την ηλικία ή την 
ταυτότητά σας, όταν το απαιτεί ο νόμος, μπορεί να παρέχετε αντίγραφο αστυνομικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου και να συλλέξουμε δεδομένα που αφορούν στο πλήρες σας όνομα, 
τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής σας καθώς και την εικόνα του προσώπου σας 
(φωτογραφία), ενώ αν παρέχετε ένα διαβατήριο, τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν επίσης τον 
τόπο γέννησης, το φύλο και την εθνικότητά σας. 
 
ζ. Δεδομένα κατά την περιήγησή σας σε ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζονται μη 
συνεργαζόμενες εταιρίες 
Η Ιστοσελίδα της AnyGym ενδέχεται να συνδέεται με ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των 
ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους διαχειρίζονται μη συνεργαζόμενες εταιρίες, και 
ενδέχεται να παρέχουν διαφημίσεις ή να προσφέρουν περιεχόμενο, λειτουργικότητα, παιχνίδια, 
ενημερωτικά δελτία, διαγωνισμούς ή εφαρμογές που αναπτύσσονται και διατηρούνται από μη 
συνδεδεμένες εταιρίες. Η AnyGym δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου των μη 
συνδεδεμένων εταιριών και μόλις εγκαταλείψετε τις υπηρεσίες της AnyGym ή κάνετε κλικ σε 
μια διαφήμιση θα πρέπει να ελέγξετε την ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου της άλλης υπηρεσίας. 
  
3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, 
οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, 
διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν 
περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της AnyGym στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας 
σχέσεων με αυτήν. 
 
Η AnyGym επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή 
πρόκειται να υποβάλετε στην AnyGym εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι 
απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων 
με την AnyGym, υφιστάμενων ή μελλοντικών, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις 
εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές της. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα 
που παρέχετε στην AnyGym πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή και να επικαιροποιούνται με δική 
σας επιμέλεια άμεσα, σε κάθε περίπτωση μεταβολής τους ή όποτε άλλοτε κρίνεται απαραίτητο 
από την AnyGym για τη διατήρηση των συναλλακτικών σας σχέσεων ή σε εκπλήρωση 
υποχρέωσης της AnyGym που απορρέει από το νόμο και τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές 
διατάξεις. 
 
Η AnyGym δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που 
σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική 
οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της 



επεξεργασίας καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή 
τον γενετήσιο προσανατολισμό σας ή το ποινικό σας υπόβαθρο. 
 
Επίσης, η AnyGym δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται χρηματοοικονομικά στοιχεία ή 
πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται 
να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη 
δυνατότητα να κάνετε μία κράτηση Χώρου Άθλησης ή να αγοράσετε κάποια υπηρεσία ή να 
κάνετε πληρωμές («υπηρεσία πληρωμής»). Εάν επιθυμείτε να κάνετε μία κράτηση Χώρου 
Άθλησης ή να αγοράσετε κάποια υπηρεσία ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας 
υπηρεσίας πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της υπηρεσίας πληρωμών. Οι 
οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια υπηρεσία πληρωμών θα υπόκεινται στην 
πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 
Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους 
της υπηρεσίας πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας 
πληρωμών. 
 
Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση 
της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, 
εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται 
τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 
 
Η επεξεργασία των δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της AnyGym, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την 
AnyGym και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση 
εμπιστευτικότητας και την προστασία των δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του Δικτυακού 
μας Τόπου ή/και της Εφαρμογής και την παροχή των υπηρεσιών μας μέσω του Δικτυακού μας 
Τόπου ή/και της Εφαρμογής. 
 
Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την 
AnyGym είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας 
συναλλακτικών σχέσεων. Τυχόν αντίρρησή σας ως προς την παροχή ή την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία έναρξης ή συνέχισης της 
συνεργασίας σας με την AnyGym (π.χ. άρνηση επεξεργασίας και χρήσης της ηλεκτρονικής 
διεύθυνσης καθιστά αδύνατη την δημιουργία λογαριασμού Χρήστη και άρνηση επεξεργασίας 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και του αριθμού φορολογικού μητρώου του Διαχειριστή Χώρου 
καθιστά αδύνατη την τιμολόγηση του Διαχειριστή Χώρου από την AnyGym για την παροχή 
προς αυτόν των υπηρεσιών της και την εκτέλεση των συναλλαγών).      
 
4. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μέσα από την 
Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή μας για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών της 
AnyGym και ιδίως για: 
 
α. την έναρξη, εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των μεταξύ μας συναλλακτικών 
σχέσεων και τη διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, π.χ. τη δημιουργία λογαριασμού 
Χρήστη, προκειμένου να καταχωριστεί και να γίνει κράτηση του Χώρου Άθλησης, την σύναψη 
της σύμβασης για την κράτηση του Χώρου Άθλησης, την επικοινωνία και ενημέρωσή σας 
σχετικά με την κράτηση σας, την χρήση του Χώρου Άθλησης, την πληρωμή των Διαχειριστών 
Χώρου και της AnyGym, την πραγματοποίηση επιστροφών πληρωμών. Εάν δεν συλλέξουμε 
τα δεδομένα σας κατά την ολοκλήρωση της κράτησης, δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε 
την κράτησή σας και να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. 
 
β. τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα 
νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, ανταπόκριση της AnyGym στα αιτήματα των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών, 
ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης, 
αποστολή επικοινωνιών που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας 
ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, λ.χ. ενημερώσεις 
τροποποίησης πολιτικής απορρήτου, παροχή επιπλέον παρεχόμενων υπηρεσιών. 



 
γ. τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των 
υπηρεσιών μας, τον έλεγχο, ανάπτυξη και προσαρμογή των συστημάτων και υπηρεσιών μας 
σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Θέλουμε να 
σας προσφέρουμε προσφορές και προτάσεις που είναι πιο σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, 
συνδυάζοντας τα προσωπικά σας δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σε όλη τη μεταξύ μας σχέση 
από υπηρεσίες που κοιτάξατε πρόσφατα ή από το ιστορικό κρατήσεών σας. 
 
δ. την προστασία και την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων 
της AnyGym, που συνέχονται ενδεικτικά με: i. τη διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών της 
ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ή άλλων φορέων εξωδικαστικής/εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών, ii. την πρόληψη της απάτης και άλλων ποινικά διωκόμενων πράξεων, iii. 
την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και πληροφοριακών συστημάτων. 
Εάν διαπιστώσουμε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα ή φερόμενη εγκληματική 
δραστηριότητα μέσω παρακολούθησης ύποπτων συναλλαγών, θα επεξεργαστούμε αυτά τα 
δεδομένα για λόγους πρόληψης ή ανίχνευσης παράνομων πράξεων. Στόχος μας είναι να 
προστατεύσουμε τους πελάτες, υπαλλήλους και συνεργάτες μας από εγκληματικές 
δραστηριότητες. 
 
ε. την ολοκλήρωση μιας εταιρικής συναλλαγής, όπως ενδεικτικά αναδιοργάνωσης, 
συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του 
συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της 
επιχείρησης. 
 
στ. την αποστολή, με ηλεκτρονικά και παραδοσιακά μέσα (ενδεικτικά μέσω email, SMS, 
τηλεφώνου, chat και μέσων κοινωνικής δικτύωσης), με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, 
προσφορών, προωθητικών ενεργειών και άλλων εμπορικών ανακοινώσεων (email marketing 
communications) και ενημερωτικών δελτίων (newsletters) σχετικών με τις υπηρεσίες της 
AnyGym. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, θα μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα 
αποδεκτών, πατώντας τον σχετικό σύνδεσμο που σας παρέχουμε σε κάθε email μας ή μέσω 
email: info@anygym,gr. 
 
ζ. την εξυπηρέτηση πελατών, την αποστολή απαντήσεων σε αιτήματα, ερωτήσεις, παράπονα 
ή καταγγελίες πελατών αναφορικά με προσφερόμενες από την AnyGym υπηρεσίες, τη 
διενέργεια έρευνας αξιολόγησης και ικανοποίησης των πελατών μας προκειμένου να μπορούμε 
να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις 
προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας, ώστε να σας 
παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις 
υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία. 
 
η. τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που διεξάγει η AnyGym, σε περίπτωση που συμφωνείτε να 
συμμετάσχετε, για να σας ειδοποιεί αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το 
δώρο σας. 
 
5. ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ANYGYM  
Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους 
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα) μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. 
Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ΓΚΠΔ λειτουργεί ως νομική βάση για τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας, για τις οποίες εμείς λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένο σκοπό 
επεξεργασίας. 
Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ ορίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκτέλεση σύμβασης. Επίσης, η διάταξη αυτή εφαρμόζεται 
σε κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας που είναι απαραίτητη για τη διενέργεια δραστηριοτήτων 
κατά το προσυμβατικό στάδιο. 
Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
δεσμευόμαστε από υποχρέωση που επιβάλλεται εκ του νόμου, η οποία απαιτεί την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.  
Το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που επιδιώκουμε 
υπέρτερα έννομα συμφέροντά μας. 



Εγγραφή για την παροχή υπηρεσιών από την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή της 
AnyGym και για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων  
Για την παροχή υπηρεσιών από την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή της AnyGym εγγράφεστε 
σ’ αυτές και μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά καταχωρίζονται σε 
φόρμα καταχώρισης δεδομένων και αποθηκεύονται από εμάς. Η εγγραφή πραγματοποιείται 
για την εκτέλεση σύμβασης ή για τη διενέργεια δραστηριοτήτων κατά το προσυμβατικό στάδιο 
και κατά συνέπεια, βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ. Για τη σύναψη και 
εκτέλεση των συμβάσεων, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε όνομα, 
επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email address), επάγγελμα, αριθμό 
τηλεφώνου επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη, αριθμό 
φορολογικού μητρώου, Δ.Ο.Υ., αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και στοιχεία τράπεζας. 
Τα δεδομένα που υποχρεούμαστε να αποθηκεύουμε σύμφωνα με νομικές μας υποχρεώσεις 
σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων, θα διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα 20 ετών. 
 
Αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τις ειδικές προσφορές και τα 
ενημερωτικά δελτία (newsletters) 
H αποστολή πληροφοριών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μάς παρέχετε, 
σχετικά με τις υπηρεσίες μας, τις ειδικές προσφορές, τις προωθητικές ενέργειες, τις έρευνες 
αγοράς και ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατών στην Ιστοσελίδα ή και την Εφαρμογή μας και 
τα ενημερωτικά δελτία (newsletters), θα γίνεται μόνο με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή 
εφόσον επιτρέπεται από το νόμο. Η συγκατάθεση για την ανωτέρω παροχή διέπεται από το 
άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ και το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ. 
 
Επικοινωνία, εγγραφή στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή και διενέργεια κρατήσεων 
Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της 
φόρμας επικοινωνίας για την υποβολή αιτημάτων ή ερωτημάτων, την εγγραφή σας στην 
Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή και την διενέργεια κρατήσεών σας, η επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ και στ΄ του ΓΚΠΔ, 
δηλαδή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και για να χειριζόμαστε κατάλληλα τα 
αιτήματα, παράπονα και ερωτήματα σας, σύμφωνα με τα υπέρτερα έννομα συμφέροντά μας. 
Η επικοινωνία θα καταγράφεται προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απόδειξης της 
επικοινωνίας σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά 
με τα ανωτέρω θα διαγράφονται από εμάς αφότου ολοκληρωθεί η εν λόγω συζήτηση και 
αφότου επιλυθεί οριστικά το εν λόγω ζήτημα. 
 
Επεξεργασία δεδομένων λόγω συμμόρφωσής μας με έννομη υποχρέωση, για λόγους 
ασφάλειας, εκτέλεσης εντολών δημόσιων αρχών και νομικής μας υπεράσπισης   
Βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 
για να συμμορφωνόμαστε με νομικές μας υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα τη συμμόρφωσή 
μας με φορολογικές υποχρεώσεις ή με υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη νομοθεσία 
προστασίας του καταναλωτή, αλλά και όταν απαιτείται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες 
σχετικά με τις συναλλαγές σας μαζί μας στις φορολογικές αρχές, Ακόμη, είμαστε υποχρεωμένοι 
από τη νομοθεσία να διαχειριζόμαστε και να απαντούμε στα αιτήματά σας που αφορούν την 
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
Βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα 
προσωπικά δεδομένα και τις τεχνικές πληροφορίες σας, εφόσον είναι απαραίτητο προκειμένου 
να αποτρέπουμε ή να ερευνούμε την κακόβουλη χρήση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά στα 
πλαίσια λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, καθώς και για την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια των 
συστημάτων μας και για να αποστέλλουμε έρευνες ικανοποίησης και άλλες προωθητικές 
επικοινωνίες στους χρήστες μας, π.χ. προκειμένου να διατηρούμε την ασφάλεια των 
δεδομένων σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα της τεχνολογίας πληροφοριών μας, για 
την καταπολέμηση συγκεκριμένων περιστατικών που αφορούν ιδίως κρατήσεις που 
πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής μας και που κρίνονται ύποπτα 
για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κλοπή τραπεζικής κάρτας κλπ. 
Επιπλέον, ενδέχεται να προβαίνουμε στις ανωτέρω ενέργειες δυνάμει εντολών δημόσιων 
αρχών ή άλλης κρατικής και κανονιστικής αρχής ή δικαστηρίων, στον βαθμό που είμαστε 
υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε κατά τον τρόπο αυτό βάσει νόμου, και επίσης προκειμένου να 
διαφυλάσσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας και να έχουμε τη δυνατότητα της νομικής 
υπεράσπισής μας. 
 



6. ΧΡΗΣΗ COOKIES 
Σας ενημερώνουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής και 
των υπηρεσιών, τη μέτρηση της αποδοτικότητας, την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων, την 
παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων 
διαφημίσεων) συναφούς με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των χρηστών, στην Ιστοσελίδα 
ή/και την Εφαρμογή μας χρησιμοποιείται και αξιοποιείται η τεχνολογία των cookies. Η 
τοποθέτηση cookies στη συσκευή του Χρήστη ορίζεται από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή 
(browser) του. Εάν ο Χρήστης έχει επιτρέψει την τοποθέτηση cookies στον υπολογιστή ή τη 
συσκευή του, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και περιήγησης στην Ιστοσελίδα ή/και τη χρήση 
της Εφαρμογής και κατά την αλληλεπίδραση με ορισμένες λειτουργίες ή περιεχόμενο της 
Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που θα προηγηθεί και 
παροχής συγκατάθεσης από τον Χρήστη, θα αποδοθεί σ’ αυτόν ένα μοναδικό επιγραμμικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας (guest id) και θα τοποθετηθεί ένα αντίστοιχο αναγνωριστικό cookie 
στον υπολογιστή του ή τη συσκευή του, το οποίο θα τον προσδιορίζει (χωρίς να μπορεί όμως 
να γίνει άλλη ταυτοποίηση) κάθε φορά που θα επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή θα χρησιμοποιεί 
την Εφαρμογή. Σε περίπτωση μη παροχής της σχετικής συγκατάθεσης και κατά συνέπεια μη 
απόδοσης στον Χρήστη ανάλογου επιγραμμικού αναγνωριστικού ταυτότητας, η χρήση και η 
εμπειρία περιήγησης στην Ιστοσελίδα και η χρήση της Εφαρμογής θα είναι περιορισμένη. Ο 
Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να εξαιρεθεί, να αποσύρει τη συγκατάθεσή του και να αιτηθεί τη 
διαγραφή του εν λόγω επιγραμμικού αναγνωριστικού για το μέλλον. Εκτενέστερη ενημέρωση 
για τη χρήση cookies και για τον τρόπο αποτροπής της εγκατάστασης cookies στον υπολογιστή 
/ συσκευή πρόσβασης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή παρέχεται στην 
Πολιτική για την Χρήση Cookies.   
 
7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της AnyGym, εντός 
του πεδίου των αρμοδιοτήτων του, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι 
συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται 
τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις 
εντολές μας, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων.  
Η AnyGym δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός εάν 
πρόκειται για:  
Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της 
AnyGym προς τις οποίες έχει αναθέσει, μερικά ή ολικά, την για λογαριασμό της εκτέλεση της 
επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι 
της AnyGym δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο μεταξύ τους συμβατικής 
σχέσης, με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το 
είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της 
AnyGym [(ενδεικτικά αναφέρονται πάροχοι υπηρεσιών cloud (φιλοξενία, διαχείριση και 
συντήρηση των δεδομένων μας), υπηρεσίες πληροφορικής, επιχειρήσεις για την επεξεργασία 
πιστωτικών καρτών και πληρωμών, υπηρεσίες αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters) 
μέσω email). 
Διαβίβαση που επιβάλλεται για την έναρξη μίας συναλλακτικής σχέσης ή την εκτέλεση 
σύμβασης ή για την είσπραξη των απαιτήσεων της AnyGym σε περίπτωση μη εκπλήρωσης 
υποχρεώσεών σας που έχετε αναλάβει με σύμβαση που έχετε συνάψει με την AnyGym (π.χ. 
διαβίβαση σε συνεργαζόμενους δικηγόρους, δικηγορικές εταιρίες και δικαστικούς επιμελητές, 
συμβολαιογράφους, μηχανικούς και εκτιμητές).  
Διαβίβαση ή γνωστοποίηση, που επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό, νομοθετικό 
και εν γένει ρυθμιστικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση (π.χ. διαβίβαση προς δικαστικές αρχές, 
φορολογικές αρχές). 
Σε άλλους τρίτους: i. για την αποτροπή παράνομων χρήσεων του Δικτυακού Τόπου μας ή/και 
της Εφαρμογής μας ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου μας ή/και της 
Εφαρμογής μας και των Πολιτικών μας, ii. για δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων και για 
τη διεκδίκηση και άσκηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας, iii. για συμβολή στην 
αποτροπή ή έρευνα εγκληματικής δραστηριότητας. 
Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. 
Η AnyGym έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία θα 
τηρούν εχεμύθεια, δεν θα στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της AnyGym, θα 
πληρούν τις προϋποθέσεις και θα παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των 



κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και θα συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως 
GDPR), ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία 
των δικαιωμάτων σας. 
Όταν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους: i. παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους, ii. μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που καθορίζουμε στη 
σύμβασή μας μαζί τους, iii. συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το 
απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή, iv. αν σταματήσουμε να 
χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα που κατέχουν θα 
διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα. 
Τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι εγκατεστημένα σε άλλη χώρα εντός της Ε.Ε. Σε 
περίπτωση που τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε., η AnyGym θα διασφαλίζει 
ότι η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και 
ειδικότερα ότι εφαρμόζονται κατάλληλα συμβατικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, εγκεκριμένα 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Εκτός των ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών δεν αποκαλύπτονται και δεν 
διαμοιράζονται σε τρίτους και δεν αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο 
εκμετάλλευσης. Για την αποφυγή παρερμηνειών διευκρινίζεται ότι στα ανωτέρω δε 
συγκαταλέγεται το περιεχόμενο και τα δεδομένα που ο Χρήστης επιλέγει να καθιστά δημοσίως 
διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή ή επιλέγει να κοινοποιεί σε υπηρεσίες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης (εφαρμογές εν γένει τρίτων). 
 
8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό 
διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέξαμε τα 
δεδομένα σας και αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή μέχρις ότου ανακληθεί η 
συγκατάθεσή σας και ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα) ή για όσο χρονικό 
διάστημα υποχρεούμαστε να τα αποθηκεύουμε σύμφωνα με νόμο ή κανονισμό και σε κάθε 
περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του 
έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την AnyGym. Στην περίπτωση αυτή, 
η AnyGym θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τον κατά το δυνατό περιορισμό της 
επεξεργασίας. Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης ή εάν κάποιος ζητήσει τη διαγραφή 
του λογαριασμού ή των στοιχείων του και δεν εκκρεμεί κάποια άλλη αμφισβήτηση ή έννομο 
συμφέρον που να απορρέει από τη χρήση των υπηρεσιών της AnyGym, τα δεδομένα σας θα 
διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι 
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και 
επιχειρηματικό προγραμματισμό. 
Προσωπικά δεδομένα που τηρούμε στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, αποθηκεύονται για μέγιστο χρονικό διάστημα 
είκοσι (20) ετών. 
Προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει για να επικοινωνήσετε μαζί μας με σκοπό την 
υποβολή αιτήματος, παραπόνου ή ερωτήματος αποθηκεύονται στα αρχεία μας μέχρι να 
μπορέσουμε να χειριστούμε κατάλληλα το σχετικό ζήτημα, καθώς και να αποκριθούμε στο 
αίτημα, παράπονο ή ερώτημά σας. 
Τα προσωπικά δεδομένα των μη εγγεγραμμένων χρηστών που προκύπτουν από τη διάδρασή 
τους με τις υπηρεσίες της AnyGym, διατηρούνται για μία περίοδο το πολύ δύο (2) ετών μετά 
από την τελευταία τους επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή τη χρήση της Εφαρμογής της AnyGym. 
Τα στοιχεία περιήγησης των εγγεγραμμένων χρηστών που συλλέγονται από την AnyGym μέσω 
cookies θεωρούνται από την AnyGym ως συμβατικής φύσεως προσωπικά δεδομένα, 
δυνάμενα να αποδείξουν τη συναλλαγή και να στηρίξουν τυχόν νόμιμες αξιώσεις της AnyGym. 
Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα αυτά θα διατηρούνται για πέντε (5) το πολύ έτη από την AnyGym. 
Κατόπιν, τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται ή θα ανωνυμοποιούνται πλήρως (δεν θα 
θεωρούνται, δηλαδή, πλέον προσωπικά δεδομένα από τη νομοθεσία). 
Ακόμα, τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει με σκοπό την αποστολή από εμάς 
ενημερωτικών δελτίων, προωθητικού υλικού, στοχευμένων διαφημίσεων και ερευνών αγοράς 
και ικανοποίησης εξυπηρέτησης πελατών, αποθηκεύονται από εμάς μέχρι να αποφασίσετε να 
διαγραφείτε από την σχετική λίστα μας ή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας. Στην 
περίπτωση που μας ζητήσετε να διαγραφείτε, θα διασφαλίσουμε την άμεση διαγραφή των 
πληροφοριών σας από την σχετική λίστα. 



Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται 
μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας ακόμη και αν υπάρξει υπέρβαση του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος των είκοσι (20) ετών. 
 
9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητα για την AnyGym. Η AnyGym σε 
συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που 
απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά, οργανωτικά και φυσικά μέτρα, 
λαμβάνοντας υπόψιν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το 
σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες και τη σοβαρότητα του 
κινδύνου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων, για τη νόμιμη τήρηση, 
την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση, 
γνωστοποίηση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τροποποίηση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
αθέμιτη επεξεργασία τους. Ενδεικτικά μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνονται η 
ψευδωνυμοποίηση και η κρυπτογράφηση, καθώς και η θωράκιση των συστημάτων της 
AnyGym για τη διασφάλιση του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της 
αξιοπιστίας των δεδομένων, η έγκαιρη επαναφορά σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση σε 
περίπτωση επέλευσης φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, καθώς και ο διαρκής έλεγχος και 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, που 
εφαρμόζονται για να εξασφαλίζεται αδιάκοπα η ασφαλής επεξεργασία. 
Ο Iστότοπος www.anygym.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές 
συναλλαγές. H πληρωμή που αφορά στην κράτηση Χώρου Άθλησης από τον Γυμναστή ή τον 
Αθλούμενο θα γίνεται στην Εθνική Τράπεζα με τη χρήση πιστωτικής η χρεωστικής κάρτας, σε 
συνεργασία με την AnyGym, με αποστολή κρυπτογραφημένων πρωτοκόλλων SSL σε δικό της 
διακομιστή και για μεγαλύτερη ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλα τα 
δεδομένα που παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής ή χρεωστικής σας 
κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να 
αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο. 
Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας ως χρήστη 
λογαριασμού είναι δύο: ο κωδικός εισόδου (username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός 
ασφαλείας (password). Κάθε φορά που καταχωρείτε τα στοιχεία σας, σας παρέχεται πρόσβαση 
στον προσωπικό σας λογαριασμό. Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται με ασφάλεια μέσω 
της κρυπτογράφησης κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο και τους εξυπηρετητές (servers) 
της AnyGym. Κατά τα ίδια πρότυπα, σας δίδεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον προσωπικό 
μυστικό κωδικό ασφαλείας σας (password) όσο συχνά εσείς επιθυμείτε. Μετά την καταχώριση 
του επιθυμητού κωδικού, ο νέος κωδικός κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στα συστήματα της 
AnyGym. Για το λόγο αυτό, ο μόνος που γνωρίζει τον κωδικό σας είστε ο ίδιος και είστε 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του κωδικού από τρίτα πρόσωπα. 
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. 
 
10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Η AnyGym σας ενημερώνει ότι έχει θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες διαδικασίες που 
απαιτούνται για να καθίσταται εφικτή η άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει του Κανονισμού 
ΕΕ 2016/679. Ως Υποκείμενο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα 
δικαιώματα:  
 
α. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και 
εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την AnyGym, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, στους 
σκοπούς επεξεργασίας, τους λόγους που καθιστούν θεμιτή την επεξεργασία τους, τις 
κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών, την περίοδο 
διατήρησης των δεδομένων, την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των 
δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, το δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας σε εποπτική αρχή, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον υπεύθυνο 
προστασίας των δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) (άρθρο 15 ΓΚΠΔ). Έχετε το 



δικαίωμα να ενημερωθείτε από την AnyGym εάν επεξεργάζεται δεδομένα σας και να ζητήσετε 
να ενημερωθείτε για τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία. 
 
β. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών 
δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ). Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σας 
μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε/επικαιροποιήσουμε άμεσα (π.χ. 
διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). 
 
γ. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) υπό την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της AnyGym για τη διακράτησή 
τους (τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία, για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων), για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ζητήσετε από την AnyGym να διαγράψει τα δεδομένα 
σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή 
επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεσή σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη 
βάση. 
 
δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, 
είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλιπε ο σκοπός 
της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή 
τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσει η AnyGym την επεξεργασία των 
δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την 
επεξεργασία. 
 
ε. Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο 
επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ, ή στην εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί 
υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της AnyGym για τη 
διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον 
(άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ζητήσετε από την AnyGym να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή 
αντίγραφο των δεδομένων που έχετε παράσχει ή να ζητήσετε από την AnyGym να τα 
διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και 
αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Σε περίπτωση που ζητάτε την άμεση αποστολή των 
δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, αυτό θα πραγματοποιείται μόνο 
εφόσον είναι τεχνικά εφικτό. 
 
στ. Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην 
περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την 
εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση 
δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην AnyGym ή για τους σκοπούς των εννόμων 
συμφερόντων που επιδιώκει η AnyGym ή τρίτο μέρος (άρθρο 21 ΓΚΠΔ). Σε περιπτώσεις που 
η AnyGym επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον της, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ, καθώς και όταν υποβάλλει τα 
προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, 
μπορείτε να της ζητήσετε να σταματήσει την επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την 
προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε η AnyGym να το πράξει εάν δεν έχει νόμιμο επιτακτικό 
λόγο να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. 
 
ζ. Δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Έχετε το δικαίωμα 
να μην υπόκειστε σε μια απόφαση, που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως η κατάρτιση προφίλ, εφόσον η απόφαση αυτή θα είχε 
νομικές επιπτώσεις για εσάς ή άλλες εξίσου σημαντικές επιπτώσεις. 
 
η. Δικαίωμα ανάκλησης της δοθείσης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων 
σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των 
δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά 
πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Αναφορικά με τη χρήση τεχνολογιών, όπως 



τα cookies, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε την επιλογή σας και να αποσύρετε τη 
συγκατάθεσή σας, αλλάζοντας τις επιλογές στο τμήμα της Πολιτικής Cookies. Επίσης, όσον 
αφορά με το ακριβές σας στίγμα μέσω φυλλομετρητή (browser), μπορείτε να αποσύρετε τη 
συγκατάθεσή σας απευθείας από τις ρυθμίσεις απορρήτου του φυλλομετρητή (browser) σας. 
Αναφορικά με την εξουσιοδότηση πρόσβασης στο ακριβές στίγμα της συσκευής σας, μπορείτε 
να απενεργοποιήσετε την εξουσιοδότηση αυτή και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, 
απευθείας από τις ρυθμίσεις απορρήτου της συσκευής σας.        
 
θ. Δικαίωμα ενημέρωσης σε περίπτωση γνωστοποίησης διόρθωσης ή διαγραφής των 
προσωπικών δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους σε άλλους αποδέκτες. 
Σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμά σας για διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών 
σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους, θα ενημερώνουμε όλους τους λήπτες των 
προσωπικών δεδομένων σας σχετικά με το ότι τα εν λόγω δεδομένα έχουν διορθωθεί, 
διαγραφεί ή υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς της επεξεργασίας, εκτός εάν δεν είναι δυνατό 
να το πράξουμε ή η ενημέρωση αυτή απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια. 
 
11. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων σας ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να υποβάλλετε σχετικό αίτημα 
στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στην ταχυδρομική διεύθυνση 
της AnyGym (ANYGYM, Tριάδι Θεσσαλονίκης, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου άνευ οδικής 
αρίθμησης, ΤΚ 57 001, υπόψη Data Protection Officer ή Νομικού Τμήματος) ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνσή της privacy@anygym.gr  με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και η AnyGym θα 
φροντίσει να το εξετάσει και να σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό. 
 
Κατ’ εξαίρεση: 
α. αν επιθυμείτε τη διόρθωση των δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να 
συνδεθείτε σ’ αυτόν και να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διόρθωση/μεταβολή χωρίς να 
απαιτείται η υποβολή αιτήματος, 
β. αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου 
(newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου που βρίσκεται 
στο κάτω μέρος κάθε newsletter, 
γ. αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε web push notifications από την AnyGym μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε την επιλογή από τη ρύθμιση περιήγησης (browser) σας. 
 
Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να 
επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε στην υποβολή οποιουδήποτε 
αιτήματος με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο 
μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας 
να ενεργήσει για αυτό το σκοπό. 
Η AnyGym απαντά στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση 
εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι 
πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα 
αν χρειαστεί για να λάβουμε παράταση άλλων δύο (2) μηνών, εντός των οποίων θα σας 
απαντήσουμε. 
Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η AnyGym μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου 
τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την 
εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα. 
 
12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(ταχυδρομική διεύθυνση Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο 210/ 6475600, 
fax 210/6475628, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr, 
complaints@dpa.gr, ιστοσελίδα www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το 
αίτημά σας ή ότι η εκ μέρους μας επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει 
κατά οποιονδήποτε τρόπο το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δικαίου για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων. Η AnyGym συνεργάζεται και θα παρέχει κάθε αναγκαία 
συνδρομή που θα ζητηθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

mailto:privacy@anygym.gr
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13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)   
Η Iστοσελίδα ή/και η Εφαρμογή μας μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους 
δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την AnyGym, αλλά από τους ιδιοκτήτες 
τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η AnyGym για τα μέτρα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν οι άλλοι δικτυακοί τόποι, στους οποίους 
μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων αυτών, ούτε για τους Όρους Προστασίας 
των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών σε τρίτους δικτυακούς τόπους. 
 
14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
Η AnyGym με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική της για την προστασία δεδομένων και στο 
πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί 
ή τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται 
πάντοτε διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα της AnyGym (www.anygym.gr). 
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να 
γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα σας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου 
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 27 Μαΐου 2021. 
 
15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας υπόκειται στους όρους της 
παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό δίκαιο, όπως 
διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών 
Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό (Ν. 4624/2019) και ευρωπαϊκό 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια 
δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα δεδομένα σας είναι τα 
Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής 
συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η γνώση και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
όρων της παρούσας και η συναίνεση του χρήστη για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 
 
 
 

http://www.anygym.gr/

