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∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ & ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
  
Η εταιρεία Adacom A.E. αναλαµβάνει την υποχρέωση να σας παρέχει άριστες 
υπηρεσίες για όλα τα προϊόντα της. Επειδή σεβόµαστε το δικαίωµά σας στη 
διατήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδοµένων, έχουµε συντάξει την 
παρούσα µε σκοπό την ενηµέρωσή σας σχετικά µε τις διαδικασίες τήρησης του 
απορρήτου που ισχύουν στην Εταιρεία µας.  
 
Κατ' αρχήν, επιθυµούµε να σας ενηµερώσουµε για τα εξής:  
 
Το είδος των πληροφοριών που συλλέγει το site της εταιρείας σχετικά µε εσάς  
Το πως χρησιµοποιούµε και µε ποιόν µοιραζόµαστε τις πληροφορίες που συλλέγουµε  
Τη δυνατότητα που διαθέτετε να εξαιρεθείτε στο εξής από την αποστολή κάθε είδους 
ανακοίνωσης - ειδοποίησης  
Τις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρµόζουµε για να προστατέψουµε τα προσωπικά 
σας δεδοµένα από πιθανή απώλεια, κακή χρήση ή αλλοίωση.  
Τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να διορθώσετε ή να ανανεώσετε τα προσωπικά 
δεδοµένα σας.  
Αναφορικά µε τις Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Πιστοποίησης της Adacom, ο Κανονισµός 
Πιστοποίησης της Adacom ("ΚΠ") παρουσιάζει τις διαδικασίες που ακολουθούν οι 
συνδροµητές, πελάτες και συµβαλλόµενοι της Adacom κατά την έκδοση, διαχείριση 
και χρήση πιστοποιητικών καθώς και για τη διατήρηση µίας υποδοµής 
πιστοποιητικού βασισµένης σε δηµόσιο κλειδί και σχετικών υπηρεσιών 
πιστοποίησης. Ο ΚΠ, έχει συνταχθεί µε σκοπό να δεσµεύσει νοµικά και να 
ενηµερώσει όλα τα συµβαλλόµενα µέρη τα οποία δηµιουργούν ή χρησιµοποιούν 
Ψηφιακά Πιστοποιητικά, στα πλαίσια των Υπηρεσιών ∆ηµόσιας Πιστοποίησης της 
Adacom'.  
 
Πριν υποβάλετε αίτηση , χρησιµοποιήσετε ή εµπιστευτείτε ένα πιστοποιητικό, πρέπει 
να διαβάσετε τον ΚΠ. Αναφορικά µε τις Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Πιστοποίησης της 
Adacom, η παρούσα ∆ήλωση Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων έχει συνταχθεί 
µε σκοπό να συµπληρώνει τον ΚΠ και όχι να τον αντικαταστήσει.  
 
Εκτός από τις Υπηρεσίες ∆ηµόσιας Πιστοποίησης, η Adacom παρέχει και άλλες 
υπηρεσίες ασφάλειας ∆ιαδικτύου καθώς και προϊόντα που δεν καλύπτονται από τον 
ΚΠ. Για αυτές, τις (µη - ∆ηµόσιες) Ιδιωτικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης και τα 
προϊόντα, η παρούσα ∆ήλωση Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων έχει σκοπό να 
παρουσιάσει τις υποχρεώσεις µας για τη τήρηση του απορρήτου απέναντι στους 
επισκέπτες του διαδικτυακού µας τόπου (site) και τους συνδροµητές µας.  
 
Πιθανές ερωτήσεις σχετικά µε την παρούσα ∆ήλωση θα πρέπει να απευθύνονται στο 
customer-support@adacom.com. Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε την ένδειξη 
∆ήλωση Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων στο θέµα του e-mail σας.  
 
 
 



Σύντοµη Επισκόπηση  
 
Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων απασχολεί έντονα τους περισσότερους 
χρήστες του Internet και αποτελεί κρίσιµο στοιχείο για την κατά το δυνατό 
ικανοποιητική εµπειρία χρήσης του ∆ιαδικτύου. Στην Adacom το γνωρίζουµε και 
είµαστε έντονα ευαισθητοποιηµένοι σχετικά µε το ενδιαφέρον των συνδροµητών µας 
και των άλλων επισκεπτών του site µας για την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων τους. Είτε είστε πελάτης µας, για κάποιο από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
µας, είτε επισκέπτης του site µας, σας διαβεβαιώνουµε ότι δεν συλλέγουµε 
προσωπικά σας στοιχεία παρά µόνον εάν οικειοθελώς µας τα παρέχετε κατά τη 
συµπλήρωση της σχετικής αίτησης. Εάν υποβάλλετε αίτηση για ένα ψηφιακό 
πιστοποιητικό της Adacom ("Digital ID"), πιθανόν να σας ζητηθεί να µας 
γνωστοποιήσετε ορισµένα προσωπικά σας δεδοµένα. Ωστόσο, παρακαλούµε να 
λάβετε υπ' όψιν σας ότι ζητάµε τις εν λόγω πληροφορίες µε σκοπό τη δηµιουργία του 
Ψηφιακού Πιστοποιητικού σας, για την παροχή σε εσάς υπηρεσιών που αποτελούν 
µέρος του Ψηφιακού Πιστοποιητικού σας και για να βεβαιώσουµε την αυθεντικότητα 
των στοιχείων σας µε σκοπό την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού σας. Σας 
διαβεβαιώνουµε, επίσης, ότι δεν παρέχουµε, ούτε εµπορευόµαστε πληροφορίες 
σχετικά µε τους συνδροµητές µας ή τους επισκέπτες του site µας σε τρίτους οι οποίοι 
δεν σχετίζονται µε την παροχή των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών Πιστοποίησης και των 
υπολοίπων υπηρεσιών της Adacom. Εάν επιθυµείτε να ενηµερωθείτε περισσότερο 
σχετικά µε τις διαδικασίες που εφαρµόζουµε αναφορικά µε την έκδοση των 
Ψηφιακών Πιστοποιητικών απευθυνθείτε στο http://sec.adacom.com/repository  για 
τον ΚΠ.  
 
Η ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων έχει ενηµερωθεί, σύµφωνα 
µε τα όσα ορίζονται στον Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , σχετικά 
µε την τήρηση και επεξεργασία αρχείων προσωπικών δεδοµένων από την ADACOM. 
Επιπροσθέτως πληρούµε τις απαιτήσεις προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που 
θέτει η σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.  
 
Παρακαλούµε λάβετε υπ'όψιν ότι το site µας συνδέεται διαδικτυακά µε άλλα sites. Η 
Adacom δεν ευθύνεται για τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, τις 
σχετικές δηλώσεις προστασίας ή το περιεχόµενο αυτών των διαδικτυακών τόπων.  
 
Εφαρµογή της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών ∆εδοµένων:  
 
Πληροφορίες που συλλέγουµε από εσάς:  
 
Προσωπικά ∆εδοµένα:  
∆εν συλλέγουµε προσωπικά στοιχεία από τους επισκέπτες του site µας εκτός εάν 
αυτοί µας τα παρέχουν ρητώς και οικειοθελώς. Σε καµία περίπτωση δεν συλλέγουµε 
προσωπικά δεδοµένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά 
φρονήµατα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις συµµετοχή σε 
ενώσεις/σωµατεία , συνδικαλιστική δράση, υγεία ή ερωτική ζωή. Εάν απλά κάνετε 
περιήγηση στο site µας , δεν συλλέγουµε κανένα προσωπικό σας δεδοµένο.  
Υπάρχουν δύο τρόποι µε τους οποίους µπορείτε να µας παρέχετε ρητά καθώς και να 
συγκατατεθείτε στην συλλογή από εµάς ορισµένων προσωπικών σας δεδοµένων :  
 



E-mail - Χρησιµοποιούµε συνδέσεις (links) σε όλη την έκταση του site µας για σας 
να παρέχουµε την ευκαιρία να επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω e-mail και να µας 
απευθύνετε ερωτήµατα, να ζητήσετε πληροφορίες και υλικό, ή να κάνετε σχόλια και 
προτάσεις. Σας προσφέρεται, ταυτόχρονα, η δυνατότητα να επικοινωνήσετε 
προσωπικά µε κάποιον από τους υπαλλήλους της εταιρείας µας ο οποίος θα σας 
παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας .Προς 
το σκοπό αυτό, πιθανόν, να σας ζητήσουµε κάποιες επιπλέον πληροφορίες όπως το 
ονοµατεπώνυµο και το τηλέφωνό σας, για να µας βοηθήσουν να ικανοποιήσουµε το 
αίτηµά σας.  
 
Εγγραφή - Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε για την παροχή ενός από τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες µας, κατ' αρχήν, αφού διαβάσετε το κείµενο 'ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ' θα πρέπει να µας 
παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, πατώντας το κατάλληλο πλήκτρο και εν συνεχεία να 
προβείτε στην παροχή συγκεκριµένων δεδοµένων, ανάλογα µε το είδος των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες υποβάλλετε αίτηση. Για ορισµένα 
προϊόντα µπορεί να ζητηθεί το ονοµατεπώνυµό σας, η διεύθυνση σας, το τηλέφωνό 
σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση ( e-mail address), ο αριθµός της πιστωτικής σας 
κάρτας και ο αριθµός σας φορολογικού µητρώου. Για την παροχή άλλων προϊόντων, 
πιθανόν να απαιτούνται διαφορετικά ή συµπληρωµατικά στοιχεία από εσάς. Για µία 
λεπτοµερή αναγραφή των προσωπικών δεδοµένων που θα σας ζητηθούν για κάθε 
είδος από τα προϊόντα µας, παρακαλούµε να απευθυνθείτε στην σελίδα αίτησης 
εγγραφής για τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά, στο Τµήµα 4.2 του ΚΠ που βρίσκεται στο 
διαδικτυακό τόπο: http://sec.adacom.com/repository  
Για µερικά ατοµικά Ψηφιακά Πιστοποιητικά (τυπικά Τάξεως 1 Digital IDs) µπορεί να 
σας ζητηθεί, εάν επιθυµείτε να υποβάλετε ορισµένα, προαιρετικά, δεδοµένα όπως ο 
τόπος κατοικίας/ διαµονής, ο ταχυδροµικός κώδικας, η ηλικία, το γένος ή άλλα 
παρεµφερή στοιχεία. Αυτά τα προαιρετικά δεδοµένα αναφέρονται ως δεδοµένα 
προσωποποίησης και αναλύονται κατωτέρω. Εχει προηγηθεί πρόβλεψή µας ώστε, 
όλα τα δεδοµένα που συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε για τους σκοπούς της 
παροχής προς εσάς ενός εκ των προϊόντων ή των υπηρεσιών µας, να αποτελούν τον 
ελάχιστο δυνατό αριθµό πληροφοριών που απαιτείται για την εγγραφή και την 
παροχή των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών.  
 
Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την επίσκεψή σας:  
Όταν επισκεφθείτε το site µας, οι υπολογιστές µας πιθανόν να συλλέγουν αυτόµατα 
στατιστικά σχετικά µε την επίσκεψή σας. Αυτά τα στοιχεία δεν αποκαλύπτουν την 
ταυτότητά σας αλλά επισηµαίνουν απλά και µόνον την επίσκεψή σας στο site µας. 
Πιθανόν να παρακολουθούµε στατιστικά στοιχεία όπως, για παράδειγµα, πόσοι 
επισκέπτονται το site µας, ποιες σελίδες επισκέπτονται, από ποιους διαδικτυακούς 
τόπους προέρχονται οι επισκέπτες και ποιου είδους σύστηµα πλοήγησης 
χρησιµοποιούν. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως 
σύνολο και µε απώτερο σκοπό να µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε όσο το δυνατό 
περισσότερο την λειτουργία του site µας.  
 
Χρήση των Cookies:  
Χρησιµοποιούµε Cookies µόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα 
παράγραφο. Το Cookie είναι µια πληροφορία την οποία ο ∆ιαδικτυακός µας τόπος 
στέλνει στο σύστηµα πλοήγησής σας (Browser), ο οποίος κατόπιν την αποθηκεύει 
στο σύστηµα σας. Αν ένα Cookie χρησιµοποιηθεί, τότε ο δικός µας ∆ιαδικτυακός 



Τόπος (Web site) θα είναι σε θέση να "θυµηθεί" πληροφορίες σχετικές µε σας και τις 
προτιµήσεις σας, είτε έως ότου εξέλθετε από το τρέχον παράθυρο του συστήµατος 
πλοήγησης (Browser) (στην περίπτωση που το cookie είναι προσωρινό), είτε έως 
ότου απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε το cookie. Πολλοί χρήστες προτιµούν τη χρήση 
των Cookies ώστε να "περιπλανώνται" σε ένα Web Site το δυνατόν ευκολότερα. 
Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα Cookies δεν περιέχουν περισσότερες πληροφορίες από 
αυτές που διατίθεστε να δώσετε, δεν δύνανται να εισχωρήσουν στον σκληρό σας 
δίσκο και να επιστρέψουν στον αποστολέα µε προσωπικά στοιχεία σας ή άλλου 
είδους πληροφορίες από τον υπολογιστή σας. Σε κάθε περίπτωση είναι στην απόλυτη 
διακριτική σας ευχέρεια να επιλέξετε να µην δέχεστε Cookies. Και πάλι θα 
συνεχίζετε να έχετε πρόσβαση στον ∆ιαδικτυακό µας Τόπο.  
 
Η χρήση των cookies από εµάς περιορίζεται στις κατωτέρω περιοριστικά 
αναφερόµενες περιπτώσεις:  
 
(1) Όταν επιχειρείτε την πρόσβαση σε κάποια από τις υπηρεσίες µας µέσω ενός από 
τους πελάτες της επιχείρησης (εξυπηρετητής on Site), ο Εξυπηρετητής ∆ιαδικτύου 
µας ενδέχεται να στείλει ένα προσωρινό Cookie στον Browser σας το οποίο θα 
βοηθήσει τον δικό σας WEB BROWSER να "πλοηγηθεί" στο δικό µας site. Η µόνη 
πληροφορία που περιέχεται σε αυτά τα Cookies είναι ένας εκτιµητής κατεύθυνσης 
που επιτρέπει στο λογισµικό µας να καθορίσει ποια σελίδα θα εµφανίσει όταν εσείς 
πατήσετε το πλήκτρο 'επιστροφή' του Browser σας. Αυτή η πληροφορία διαγράφεται 
όταν κλείνετε το τρέχον παράθυρο εργασίας του Browser σας. 
 
(2) Η δεύτερη περίπτωση στη οποία µπορεί να χρησιµοποιήσουµε Cookies είναι κατά 
την επίσκεψή σας στο ∆ιαδικτυακό µας Τόπο (Web Site) για να ζητήσετε τεκµηρίωση 
ή µία απάντηση από εµάς. Όταν συµπληρώνετε µία φόρµα µπορεί να επιλέξετε να 
επιτρέψετε στο Web Site µας να παραδώσει ένα Cookie στον σκληρό σας δίσκο. 
Αυτό το είδος Cookie δεν είναι προσωρινό, ωστόσο µπορείτε σε κάθε περίπτωση να 
το διαγράψετε ή να το απενεργοποιήσετε µέσω των επιλογών του Web Browser σας. 
Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την λήψη αυτού του είδους Cookie µε σκοπό την 
εξοικονόµηση χρόνου κατά την συµπλήρωση στοιχείων σε φόρµες ή κατά την 
επόµενη επίσκεψή σας στον διαδικτυακό µας τόπο. Αποστέλλουµε αυτού του είδους 
τα Cookies όταν έχετε επιλέξει το πλαίσιο που ονοµάζεται "Παρακαλώ θυµηθείτε τις 
πληροφορίες που αφορούν το προφίλ µου" όταν αποστέλλετε πληροφορίες ή 
επικοινωνείτε µαζί µας. Ακόµη και αν επιλέξετε την αποστολή σε εσάς ενός τέτοιου 
είδους cookie έχετε την δυνατότητα να ρυθµίσετε τον Browser σας ώστε να σας 
ενηµερώνει κάθε φορά που λαµβάνετε ένα Cookie, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να 
αποφασίσετε εάν θα το αποδεχθείτε κάθε φορά που σας αποστέλλεται. Αν επιθυµείτε 
περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies, εάν χρησιµοποιείτε ως Browser τον 
Microsoft Internet Explorer, µπορείτε να απευθυνθείτε στο  
http://www.microsoft.com/info/cookies.htm?RLD=291   
και, αντίστοιχα, εάν χρησιµοποιείτε τον Netscape navigator, απευθυνθείτε στο:  
http://home.netscape.com/security/basics/index.html  
 
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ  
 
Σας διαβεβαιώνουµε ότι οι πληροφορίες που συλλέγουµε από εσάς χρησιµοποιούνται 
µόνο από εµάς όπως διευκρινίζεται κατωτέρω.  



 
Αποστολή απαντήσεων και αναβαθµίσεων:  
 
Γενικά απαντάµε σε κάθε ερώτηση µέσω E-mail που σχετίζονται µε πληροφορίες για 
τα προϊόντα ή υπηρεσίες µας. Επίσης τηρούµε αυτήν την αλληλογραφία για τη 
βελτίωση των προϊόντων µας, των υπηρεσιών και του WEB Site και άλλους 
γνωστούς σκοπούς. Περιοδικά, διατηρούµε αρχείο µε στοιχεία απαραίτητα για την 
επαφή µας µε τους χρήστες ώστε να µπορούµε να τους αποστέλλουµε αναβαθµίσεις ή 
άλλες σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας.  
 
∆ιευκόλυνση της υποστήριξης, την ανανέωσης και αγοράς των προϊόντων και 
υπηρεσιών µας:  
 
Ενδέχεται να χρησιµοποιήσουµε τις πληροφορίες που µας υποβάλλετε ώστε να 
επικοινωνήσουµε µαζί σας για να συζητήσουµε σχετικά µε την εξυπηρέτηση, 
ανανέωση και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών  
  
∆ηµιουργία των περιεχοµένων ενός Ψηφιακού Πιστοποιητικού :  
 
Οι συγκεκριµένες πληροφορίες που εµφανίζονται στις διαφορετικές κατηγορίες των 
ψηφιακών πιστοποιητικών παρατίθενται στην ανάλογη σελίδα αίτησης εγγραφής, 
στον ΚΠ και στο παρόν. Γενικά, αυτές οι πληροφορίες περιορίζονται στην διεύθυνση 
e-mail και το ονοµατεπώνυµο αλλά, συγκεκριµένες κατηγορίες ψηφιακών 
πιστοποιητικών περιέχουν συµπληρωµατικά στοιχεία. Για παράδειγµα, τα 
πιστοποιητικά 'Εξυπηρετητή Server Ids' µπορεί να περιέχουν τον αριθµό Μητρώου 
της επιχείρησης. Λάβετε υπ' όψιν σας ότι όλα τα δεδοµένα που µας παρέχετε και 
αποτελούν το περιεχόµενο ενός Ψηφιακού Πιστοποιητικού θα 'εµφανιστούν' στη 
'ταυτότητα' του Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Η παρουσίαση των Ψηφιακών 
Πιστοποιητικών σε µία προσβάσιµη περιοχή (repository) αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ευρεία εξάπλωση και χρήση των Ψηφιακών πιστοποιητικών. Τα 
Ψηφιακά Πιστοποιητικά σας θα εµφανίζονται στο αρχείο µας ώστε οιοσδήποτε 
ενδιαφερόµενος τρίτος να µπορεί να έχει πρόσβαση, να τα ελέγχει και να βασίζεται 
στο Ψηφιακό Πιστοποιητικό σας. 
 
Εάν κάνετε αίτηση για συγκεκριµένα είδη ψηφιακών πιστοποιητικών, πιθανώς να σας 
ζητηθεί να δηλώσετε εάν επιθυµείτε να συµπεριληφθεί συγκεκριµένο µέρος των 
δεδοµένων εγγραφής (όπως εµφανίζονται και διευκρινίζονται στη σελίδα αίτησης 
εγγραφής) στο ψηφιακό πιστοποιητικό σας. Η εισαγωγή αυτών των πληροφοριών 
εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική σας ευχέρεια και είναι απολύτως 
προαιρετική. Σας παρέχουµε αυτή την επιλογή για να µπορούν ορισµένα Web Sites 
να διαβάζουν και να χρησιµοποιούν προσωπικά σας δεδοµένα ώστε να σας παρέχουν 
βελτιωµένη και 'στα µέτρα σας' εξυπηρέτηση καθώς και ταχύτερη και ακριβέστερη 
εισαγωγή σε αυτά στα sites. Εάν επιλέξετε να συµπεριλάβετε προσωπικά σας 
δεδοµένα στο ψηφιακό πιστοποιητικό σας, αυτά τα δεδοµένα θα τηρηθούν ως 
απόρρητα καθώς δεν αποτελούν µέρος του περιεχοµένου του ψηφιακού 
πιστοποιητικού σας.  
  
 
 
 



Περιπτώσεις εκ του νόµου υποχρέωσης αποκάλυψης δεδοµένων: 
 
Σε περίπτωση που µας ζητηθεί, σύµφωνα µε το νόµο, να αποκαλύψουµε ορισµένα 
δεδοµένα σε δικαστική, διοικητική ή άλλη, εθνική ή διεθνή αρχή, υποχρεούµαστε 
όπως ενεργήσουµε σύµφωνα µε το νόµο.  
  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 
 
Η προστασία όλων των προσωπικών δεδοµένων που λαµβάνουµε από τους 
επισκέπτες του διαδικτυακού µας τόπου και τους συνδροµητές µας αποτελεί 
πρωταρχικό στοιχείο της αποστολής της εταιρείας µας. Σας διαβεβαιώνουµε ότι 
διαθέτουµε και εφαρµόζουµε αυστηρότατα µέτρα ασφαλείας ώστε να αποτρέψουµε 
την απώλεια, την κακή χρήση και την αλλοίωση κάθε πληροφορίας που λαµβάνουµε 
από εσάς. Ωστόσο, όπως κάθε διακίνηση µέσω διαδικτύου, η αποστολή προσωπικών 
δεδοµένων ενέχει πάντοτε ένα βαθµό κινδύνου. Με σκοπό την, κατά το δυνατό, 
µείωση αυτού του κινδύνου, κρυπτογραφούµε όλα τα δεδοµένα που µας υποβάλλετε 
όταν παραγγέλλετε ένα προϊόν ή µία από τις υπηρεσίες µας, χρησιµοποιώντας το 
Πρωτόκολλο Secure Sockets Layer (SSL). Ταυτόχρονα, οι διαδικασίες ασφάλειας 
υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο από µια διεθνώς αναγνωρισµένη εταιρεία ορκωτών 
λογιστών.  
 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΝΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΤΕ ΤΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ:  
 
∆εν µπορούµε να ανανεώσουµε ή να τροποποιήσουµε τα δεδοµένα που περιέχονται 
σε ένα Ψηφιακό Πιστοποιητικό χωρίς να καταστρέψουµε ολοσχερώς το Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό λόγω του ότι υπογράφουµε ψηφιακά το Ψηφιακό Πιστοποιητικό του 
κάθε χρήστη ως µέρος της διαδικασίας έκδοσης του Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Εάν 
διαφοροποιήσουµε µεταγενέστερα ή αφαιρέσουµε οποιοδήποτε δεδοµένο έχει 
περιληφθεί σε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, η ψηφιακή υπογραφή µας δεν θα 
επιβεβαιώνει το νέο περιεχόµενο του Ψηφιακού Πιστοποιητικού. Περαιτέρω, εάν 
ένας συνδροµητής (αποστολέας µηνύµατος) υπέγραφε ψηφιακά κατόπιν της 
τροποποίησης ένα µήνυµα µε το ιδιωτικό του κλειδί, το τρίτο µέρος δεν θα ήταν σε 
θέση να επαληθεύσει την υπογραφή του αποστολέα (που δηµιουργήθηκε µε την 
χρήση του ιδιωτικού κλειδιού του αποστολέα) διότι το ψηφιακό πιστοποιητικό του 
αποστολέα θα έχει αλλοιωθεί µετά τη δηµιουργία του ζεύγους κλειδιών. Για 
περισσότερες πληροφορίες και σχετικές µελέτες για τις ψηφιακές υπογραφές, τα 
ψηφιακά πιστοποιητικά, τα κλειδιά και σχετικά ζητήµατα κάντε 'κλικ' στη διεύθυνση 
http://sec.adacom.com/repository  
 
Εάν επιθυµείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε 
δεδοµένο στα αρχεία µας, το οποίο δεν περιλαµβάνεται στο ψηφιακό πιστοποιητικό 
σας, παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µαζί µας µέσω e-mail στη διεύθυνση 
customer-support@adacom.com (για πιστοποιητικά τύπου 1 και 2) ή στην διεύθυνση 
customer-support@adacom.com (για πιστοποιητικά τύπου 3) ή στη διεύθυνση: 
ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε.  
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών  
Κρέοντος  25, 10442 
Σεπόλια, Αττική 
Ελλάδα 



 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΣΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ:  
 
 
Όταν ένας τρίτος επιθυµεί να βασισθεί σε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό, είναι 
σηµαντικό για αυτόν να γνωρίζει την ισχύουσα κατάστασή του (για παράδειγµα εάν 
είναι σε ισχύ, υπό αναστολή, ή έχει ανακληθεί). Προς το σκοπό αυτό οι τρίτοι 
µπορούν να έχουν πρόσβαση στο αρχείο µας και να πληροφορούνται για την 
ισχύουσα κατάσταση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού. ∆εν προβαίνουµε στην εν γένει 
διαγραφή των Ψηφιακών Πιστοποιητικών (και του περιεχοµένου τους) από το on-line 
αρχείο µας διότι κάθε τρίτος δεν θα είχε τη δυνατότητα να πληροφορηθεί την 
κατάσταση ισχύος του. Μπορείτε ωστόσο να ανακαλέσετε (απενεργοποιήσετε) το 
Ψηφιακό Πιστοποιητικό σας. Ένα ανακληθέν Ψηφιακό Πιστοποιητικό θα συνεχίσει 
να εµφανίζεται στο αρχείο µας µε την ένδειξη ότι έχει ανακληθεί. Εάν είστε 
συνδροµητής Ψηφιακού Πιστοποιητικού και επιθυµείτε να ανακαλέσετε 
(απενεργοποιήσετε) το Ψηφιακό Πιστοποιητικό σας από τη βάση δεδοµένων µας, 
παρακαλούµε επισκεφθείτε το διαδικτυακό µας τόπο και ακολουθείστε τις οδηγίες ή 
επικοινωνήστε µαζί µας µέσω e-mail στη διεύθυνση: digitalid-support@adacom.com  
(για πιστοποιητικά τύπου 1 και 2) ή στη διεύθυνση: customer-support@adacom.com  
(για πιστοποιητικά τύπου 3) ή στην ταχυδροµική µας διεύθυνση :  
 
ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. 
Κρέοντος 25, 10442 
Σεπόλια, Αττική 
Ελλάδα  
 
Σας καλούµε, εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση σχετικά µε τα ανωτέρω, 
να επικοινωνήστε µαζί µας, είτε ταχυδροµικά στην ανωτέρω διεύθυνσή µας, είτε µε 
e-mail.  
 
Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την εκ µέρους σας υποβολή αίτησης για την 
απόκτηση οιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσία µας, είναι η εκ µέρους σας µελέτη του 
κειµένου 'ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ 
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ' και αποδοχή του κάνοντας 'κλικ' στο κατάλληλο πλήκτρο.  
  
 
 


