
Ας μιλήσουμε για τα δεδομένα σου!

Είμαστε η Revolut Bank UAB και η διεύθυνσή σας είναι στη λεωφόρο Konstitucijos 21B, Vilnius, LT
- 08130, Λιθουανία. Είμαστε υπεύθυνοι για το Revolut <18 στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Το Revolut <18 είναι ένας υπέροχος τρόπος για να πληρώνεις, αλλά και για να μάθεις πώς να
χρησιμοποιείς σωστά τα χρήματα.
Το Revolut <18 αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο για να πληρώνεις, αλλά και για να μάθεις πώς να
χρησιμοποιείς τα χρήματα.
Ο γονέας ή ο κηδεμόνας που έχει την ευθύνη σου άνοιξε ή ενέκρινε έναν λογαριασμό Revolut <18
για εσένα. Ο γονέας ή ο κηδεμόνας σου μπορεί να προσθέσει και κάποιο άλλο άτομο ως «Κοινό
γονέα» στον λογαριασμό σου στο Revolut <18 . Ο κοινός γονέας σου μπορεί να είναι ο άλλος γονιός
σου, κάποιος άλλος κηδεμόνας, ένα μέλος της οικογένειας ή ένας οικογενειακός φίλος. Μολονότι οι
κοινοί γονείς μπορούν να σε βοηθήσουν με τον λογαριασμό σου στο Revolut <18 , το σημαντικό που
πρέπει να θυμάσαι είναι ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας σου έχουν τη βασική ευθύνη για τον λογαριασμό
σου Revolut <18.
Θα λάβεις σύντομα την κάρτα σου Revolut <18. Ο γονέας, ο κηδεμόνας ή ο κοινός γονέας σου (εάν
υπάρχει) μπορεί να προσθέσει χρήματα στην κάρτα σου, ώστε να τα χρησιμοποιείς για να πληρώνεις
ό,τι αγοράζεις.
Προτού αρχίσεις να χρησιμοποιείς τον λογαριασμό σου Revolut <18, πρέπει να συζητήσουμε για τον
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που σε αφορούν (τα δεδομένα σου).

Τι είναι τα «δεδομένα» σου

Τα δεδομένα είναι πληροφορίες που έχουμε για σένα. Περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το όνομά
σου, την ημερομηνία γέννησης, τη σχέση σου με το άτομο που άνοιξε τον λογαριασμό σου (είτε είναι
η μητέρα, ο πατέρας ή ο κηδεμόνας σου) και τη διεύθυνση email σου. Αυτά είναι μερικά μόνο
παραδείγματα του τι είναι τα δεδομένα σου. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τύποι δεδομένων που δεν
χρησιμοποιούμε.

Όταν χρησιμοποιείς τον λογαριασμό σου, λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες για σένα.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Όταν χρησιμοποιείς την κάρτα σου για να πληρώσεις για ό,τι αγορές κάνεις, συλλέγουμε
πληροφορίες, όπως την ημερομηνία, την τοποθεσία σου και το ποσό που ξοδεύεις.

Χρησιμοποιούμε «cookies» για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τον ιστότοπό
μας. Θέλουμε να γνωρίζουμε ποιος χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας αλλά και πώς μπορούμε να
τον βελτιώσουμε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ρίξε μια ματιά στην
Πολιτική σχετικά με τα Cookies. Εάν ο νόμος λέει ότι είσαι αρκετά μεγάλος/η για να πάρεις αυτήν
την απόφαση χωρίς βοήθεια από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σου, χρειαζόμαστε την άδειά σου για
τη χρήση cookies. Εάν δεν είσαι ακόμα αρκετά μεγάλος/η, χρειαζόμαστε την άδεια του γονέα ή
του κηδεμόνα σου. Ανάλογα με τη χώρα στην οποία ζεις, ενδέχεται να χρειαζόμαστε την άδειά
σου, καθώς επίσης την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σου.

Ορισμένες φορές, θα ζητήσουμε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σου έγγραφα για να είμαστε
σίγουροι για το ποιος/ποια είσαι. Αυτό μπορεί να είναι το διαβατήριό σου, η ταυτότητα ή το
πιστοποιητικό γέννησής σου. Θα έχουμε επίσης οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες αποφασίσεις να
μας δώσεις εσύ, ή οι γονείς και κηδεμόνες σου, όπως η φωτογραφία σου.

https://www.revolut.com/legal/cookies-policy


Εάν έχεις ποτέ κάποια ερώτηση σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου, μπορείς να
μας στείλεις email στη διεύθυνση dpo-junior@revolut.com. Εάν έχεις οποιεσδήποτε άλλες
ερωτήσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας ο γονέας ή ο κηδεμόνας σου.
Όταν μας στείλεις email, θα σου κάνουμε ορισμένες ερωτήσεις ώστε να βεβαιωθούμε ότι μας
στέλνεις email εσύ και όχι κάποιος άλλος.
Θα πρέπει πάντα να προσέχεις τι γράφεις στα email σου. Μην μας πεις τίποτα περισσότερο από ό,τι
χρειάζεται και μην μας δώσεις πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με κακό σκοπό
από κάποιον άλλο. Εάν χρειαζόμαστε να μας πεις κάτι, θα στο ζητήσουμε.
Μπορείς να μας εμπιστευτείς ότι θα προσέξουμε τα δεδομένα σου. Υπάρχουν νόμοι που
διασφαλίζουν ότι τα προστατεύουμε και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς οι
οποίοι μπορούν να σε βλάψουν.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η προστασία των δεδομένων σου

Ο γονέας ή ο κηδεμόνας σου είτε σου άνοιξε λογαριασμό Revolut <18 είτε ενέκρινε τον λογαριασμό
που δημιούργησες. Αυτό σημαίνει ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας σου, και ο κοινός γονέας (αν έχεις),
μπορούν να βλέπουν τα δεδομένα σου. Μπορούμε κι εμείς να δούμε τα δεδομένα σου, καθώς
πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για να διαχειριζόμαστε τον λογαριασμό σου. Δεν θέλουμε άλλα άτομα
ή εταιρείες να βλέπουν τα δεδομένα σου, εάν δεν το θέλεις κι εσύ.
Σκέψου κάτι που σημαίνει πολλά για σένα, όπως το αγαπημένο σου παιχνίδι ή το κινητό σου. Δεν θα
ήθελες να το χρησιμοποιήσει κάποιος χωρίς την άδειά σου. Εάν άφηνες κάποιον να το
χρησιμοποιήσει, θα ήθελες να ξέρεις για ποιον λόγο το χρησιμοποιεί, ότι το προσέχει και πως θα σε
ενημερώσει αν συμβεί κάτι σε αυτό. Θα ήθελες επίσης να σε ρωτήσει προτού επιτρέψει σε κάποιον
άλλο να το χρησιμοποιήσει, αλλά και να στο επιστρέψει εάν το ζητήσεις. Επεξεργαζόμαστε τα
δεδομένα σου με ασφάλεια, καθώς είναι σημαντικά για σένα.

Γιατί μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου

Υπάρχουν πολλοί νόμοι σχετικά με τα δεδομένα. Σύμφωνα με τους νόμους αυτούς, μπορούμε να
χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου μόνο εάν έχουμε έναν καλό λόγο. Εδώ, λοιπόν, είναι οι λόγοι μας
για να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου.

Λαμβάνουμε ορισμένα από τα δεδομένα σου όταν εσύ ή ο γονέας ή ο κηδεμόνας σου ανοίξατε
τον λογαριασμό Revolut <18. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν το πότε έκανες λήψη της
εφαρμογής Revolut <18 και το πότε ζήτησες από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σου να
ενεργοποιήσει τον λογαριασμό Revolut <18. Χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για να μπορέσουμε
να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σου Revolut <18.

Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σου για να σου επιτρέψουμε να χρησιμοποιείς τον
λογαριασμό σου. Μπορούμε να σου επιτρέψουμε να χρησιμοποιείς τον λογαριασμό σου μόνο εάν
έχουμε τα δεδομένα σου.

Σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε ορισμένα από τα δεδομένα
σου.Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου για να βρούμε πώς μπορούμε να καταστήσουμε καλύτερο
το Revolut <18. Το κάνουμε αυτό μόνο εάν είναι δίκαιο προς εσένα και δεν θα σου δημιουργήσει
προβλήματα.

Προσθέτουμε τα δεδομένα σου μαζί με άλλα δεδομένα χρηστών του Revolut <18 για να
κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν όλοι το Revolut <18. Όταν το κάνουμε αυτό, τα δεδομένα σου



είναι γνωστά και ως «ανώνυμα», επειδή δεν μπορούμε να σε αναγνωρίσουμε αφού συνδυάσουμε
τα δεδομένα σου με τα δεδομένα άλλων.

Θα φροντίσουμε καλά τα δεδομένα σου. Θα σε ενημερώνουμε πάντα εάν πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σου για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Για ποιους λόγους χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου για να κάνουμε τα ακόλουθα.

Να σου επιτρέπουμε να χρησιμοποιείς την κάρτα σου για να πληρώνεις για τα πράγματα που
αγοράζεις.

Σου επιτρέπεται να στέλνεις χρήματα ή να λαμβάνεις χρήματα από φίλους σου μέσω Revolut <18
(αλλά μόνο εάν οι νόμοι της χώρας σου συμφωνούν ότι είσαι αρκετά μεγάλος/μεγάλη για να το
κάνεις αυτό). Εάν είσαι αρκετά μεγάλος/μεγάλη, θα μπορείς επίσης να μοιραστείς τη λίστα
επαφών σου με το Revolut <18, ώστε να βρεις γρήγορα φίλους που χρησιμοποιούν και αυτοί το
Revolut <18. Εάν συμφωνείς, θα μπορείς επίσης να βρεις τυχόν κοντινούς φίλους σου στο
Revolut <18. Μπορείς να διακόψεις την κοινή χρήση της τοποθεσίας σου ή τον συγχρονισμό της
λίστας επαφών σου οποιαδήποτε στιγμή μέσω της εφαρμογής Revolut <18.

Να βεβαιωνόμαστε ότι είσαι εσύ που χρησιμοποιείς τον λογαριασμό (θα χρησιμοποιήσουμε το
όνομά σου, τα γενέθλια και, ορισμένες φορές, άλλες πληροφορίες, όπως το διαβατήριό σου).

Να βεβαιωνόμαστε ότι σου παρέχουμε σημαντικά νέα και άλλες πληροφορίες που πρέπει να
γνωρίζεις.

Να σου στείλουμε ένα πακέτο καλωσορίσματος και πληροφορίες, όπως συμβουλές σχετικά με τον
τρόπο χρήσης του λογαριασμού σου για να εξοικονομείς χρήματα.

Να προστατεύουμε τον λογαριασμό σου (για παράδειγμα, εξακριβώνοντας ότι είσαι στο ίδιο
σημείο στο οποίο χρησιμοποιείται η κάρτα σου, όπως εξηγήσαμε νωρίτερα).

Να απαντήσουμε όταν εσύ, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σου επικοινωνήσει μαζί μας ή για να
απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις μας κάνεις. Προς ενημέρωσή σου, ο κοινός γονέας
σου (εάν υπάρχει) δεν θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με τον λογαριασμό σου
Revolut <18.

Ανακάλυψε τι σου αρέσει και τι δεν σου αρέσει στο Revolut <18, ώστε να μπορέσουμε να το
κάνουμε καλύτερο για σένα.

Κατανόησε πώς χρησιμοποιεί ο κόσμος το Revolut <18, προσθέτοντας τα δεδομένα σου στα
δεδομένα άλλων χρηστών του Revolut <18. Όταν το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να σε
ταυτοποιήσουμε επειδή τα δεδομένα σου έχουν αναμειχθεί με δεδομένα πολλών άλλων ατόμων.
Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι «ανώνυμα». Για παράδειγμα, μπορούμε να υπολογίσουμε τι
χαρτζιλίκι παίρνουν γενικά οι χρήστες του Revolut <18 χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τι χαρτζιλίκι
παίρνεις εσύ.

Να βεβαιωθούμε ότι δεν παραβιάζουμε τον νόμο. Για να το κάνουμε αυτό, θα μοιραστούμε
πληροφορίες με την αστυνομία ή άλλα σημαντικά άτομα, όταν χρειαστεί. Αυτοί θα κάνουν έρευνα
όταν κάτι πάει στραβά για να βεβαιωθούν ότι συμμορφωνόμαστε με τον νόμο και σε
προστατεύουμε.



Δεν θα κάνουμε τίποτα το οποίο δεν μας επιτρέπεται με τη χρήση των
δεδομένων σου

Θα είμαστε πάντα ειλικρινείς μαζί σου σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου. Θα σε
ενημερώνουμε γιατί τα χρησιμοποιούμε. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε το όνομά σου για να το
εκτυπώσουμε στην κάρτα σου και χρειαζόμαστε τη διεύθυνσή σου για να σου στείλουμε την κάρτα.
Ελπίζουμε ότι τώρα καταλαβαίνεις τι κάνουμε με τα δεδομένα σου. Αν κάποια στιγμή θελήσουμε να
κάνουμε κάτι καινούργιο με τα δεδομένα σου, θα ρωτήσουμε τον γονέα ή τον κηδεμόνα σου εάν το
επιτρέπει. Να ξέρεις πως δεν θα κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις στον κοινό σου γονέα. Μόνο ο γονέας
ή ο κηδεμόνας σου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον λογαριασμό Revolut <18.
Ανάλογα με τη χώρα στην οποία ζεις, ίσως ρωτήσουμε κι εσένα αν το επιτρέπεις. Εάν ο νόμος λέει
ότι μπορείς να αποφασίζεις χωρίς βοήθεια από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σου, θα σε ρωτήσουμε
απλώς αν το επιτρέπεις.

Κοινοποίηση των δεδομένων σου

Ορισμένες φορές χρειάζεται να κοινοποιούμε τα δεδομένα σου σε άλλα άτομα ή εταιρείες.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Εάν μια άλλη εταιρεία αγοράσει την εταιρεία μας, θα της δώσουμε τα δεδομένα σου, επειδή θα
είναι αυτή που θα σου επιτρέπει να χρησιμοποιείς τον λογαριασμό σου. Εάν πρόκειται να συμβεί
κάτι τέτοιο, θα σε ενημερώσουμε.

Κοινοποιούμε τα δεδομένα σου σε άλλες εταιρείες οι οποίες μας βοηθούν να τα διαχειριζόμαστε,
και να σου επιτρέπουμε να χρησιμοποιείς τον λογαριασμό σου. Συνεργαζόμαστε μόνο με
εταιρείες που εμπιστευόμαστε για την προστασία των δεδομένων σου. Για παράδειγμα,
κοινοποιούμε το όνομά σου στον κατασκευαστή καρτών μας, ώστε να μπορεί να φτιάξει την κάρτα
Revolut με το όνομά σου. Θα κοινοποιήσουμε τη διεύθυνσή σου σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα
σου στείλει την κάρτα σου. Οι εταιρείες αυτές θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σου μόνο για
αυτούς τους λόγους.

Κοινοποιούμε τα δεδομένα σου σε άτομα τα οποία μας βοηθούν να λειτουργούμε την επιχείρησή
μας (όπως δικηγόροι και λογιστές που μας βοηθούν να διασφαλίζουμε ότι τηρούμε τον νόμο και
κάνουμε καλή δουλειά).

Κοινοποιούμε τα δεδομένα σου σε αρμόδια άτομα τα οποία μας επιβλέπουν για να σιγουρευτούν
ότι σε φροντίζουμε κατάλληλα. Υπάρχουν νόμοι που μας επιβάλλουν να το κάνουμε αυτό.

Εάν είσαι αρκετά μεγάλος/μεγάλη, θα μπορείς να μοιραστείς το όνομα χρήστη σου στο Revolut
<18 με φίλους ή άλλους χρήστες του Revolut <18.

Εάν είσαι αρκετά μεγάλος/μεγάλη, θα μπορείς να ενημερώνεις τους φίλους σου ή άλλους χρήστες
του Revolut <18 εάν είσαι κοντά. Μπορείς να το αλλάξεις αυτό οποιαδήποτε στιγμή μέσω της
εφαρμογής Revolut <18.

Εάν κάποιος φίλος ή φίλη σού στείλει κωδικό πρόσκλησης για το Revolut <18, θα τους
ενημερώσουμε μόλις παραγγελθεί η κάρτα σου Revolut <18, αφού πρώτα επιβεβαιώσει ο γονέας
ή ο κηδεμόνας σου την αίτησή σου για δημιουργία λογαριασμού.

Κοινοποιούμε τα δεδομένα σου μόνο σε άλλες εταιρείες και άτομα, όταν γνωρίζουμε ότι τα
προστατεύουν με τον ίδιο τρόπο με εμάς.



Είναι το ίδιο με το να σε ρωτήσει ένας φίλος αν μπορεί ο δικός του φίλος να χρησιμοποιήσει το
αγαπημένο σου παιχνίδι ή το κινητό σου. Δεν πρέπει να αφήσει τον φίλο του να το χρησιμοποιήσει
αν δεν τον εμπιστεύεται.
Είναι σημαντικό να γνωρίζεις πού στέλνουμε τα δεδομένα σου. Θα τα στείλουμε σε άτομα και
εταιρείες που βρίσκονται στη χώρα που κατοικείς, ή σε άλλη χώρα της Ευρώπης.

Ορισμένες φορές, θα χρειαστεί να στείλουμε τα δεδομένα σου εκτός Ευρώπης, ώστε να μπορείς να
χρησιμοποιείς τον λογαριασμό σου. Θα σε ενημερώνουμε πάντα όταν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
Θα βεβαιωνόμαστε επίσης ότι τα δεδομένα σου προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο που
προστατεύονται στην Ευρώπη.

Θα διατηρούμε τα δεδομένα σου ασφαλή και θα σε ενημερώσουμε εάν πάει κάτι
στραβά

Θα φροντίζουμε τα δεδομένα σου όπως θα περίμενες από έναν φίλο να φροντίσει κάτι που του
επέτρεψες να χρησιμοποιήσει.

Παίρνουμε μέτρα ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν μπορούν άλλα άτομα να δουν τα δεδομένα σου
χωρίς την άδειά σου. Εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σου. Είναι ένα από
τα πιο σημαντικά πράγματα που κάνουμε. Μόνο εσύ πρέπει να γνωρίζεις τον κωδικό πρόσβασής
σου στο Revolut <18. Σιγουρέψου ότι δεν τον ξέρει κανείς άλλος. Να προσέχεις ώστε να μην βλέπει
κανείς τον κωδικό πρόσβασής σου όταν τον πληκτρολογείς.
Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σου. Θα κάνουμε πάντα
ό,τι μας λέει ο νόμος για να διατηρήσουμε τα δεδομένα σου ασφαλή. Δυστυχώς, ακόμα κι όταν
κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο δεν μπορούν ποτέ να είναι
απολύτως ασφαλείς. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε ότι τα δεδομένα σου θα είναι πάντα ασφαλή.
Εάν κάποιος διαρρήξει το γραφείο μας, τους υπολογιστές ή τις βάσεις δεδομένων μας και αποκτήσει
πρόσβαση στα δεδομένα σου, θα ενημερώσουμε εσένα, τον γονέα ή τον κηδεμόνα σου το
συντομότερο δυνατό. Θα κάνουμε πάντα ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σε βοηθήσουμε με τυχόν
προβλήματα.

Μάθε τα δικαιώματά σου

Σύμφωνα με τον νόμο, μπορείς να ζητήσεις πολλά πράγματα που αφορούν τα δεδομένα σου.

Μπορείς να ζητήσεις να δεις τα δεδομένα σου.

Μπορείς να μας ζητήσεις να διορθώσουμε τα δεδομένα σου. Εάν πιστεύεις πως έχουμε
καταχωρήσει κάτι λάθος, μπορούμε να το διορθώσουμε.

Μπορείς να μας ζητήσεις να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου για
συγκεκριμένους λόγους ή να «εναντιωθείς» στην χρήση τους από μέρους μας (να μας πεις
ότι διαφωνείς πραγματικά με αυτό). Ακόμα κι αν είχες πει ότι συμφωνούσες να
χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σου με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αν αλλάξεις γνώμη, απλώς
ενημέρωσέ μας. Θα σε ενημερώσουμε εάν μπορούμε να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε.
Θα φροντίσουμε να καταγράψουμε τις ανησυχίες σου ακόμη και αν δεν μπορούμε να
σταματήσουμε τη χρήση των δεδομένων σου για τον λόγο που μας το ζήτησες.

Μπορείς να μας ζητήσεις να καταστρέψουμε τα δεδομένα σου. Θα το κάνουμε υπό τον όρο ότι
μας το επιτρέπει ο νόμος.



Μπορεί να μας ζητήσεις αντίγραφο των δεδομένων σου.

Μπορείς να μας ζητήσεις να σταματήσουμε τη χρήση υπολογιστών για να παίρνουμε
αποφάσεις που σε αφορούν. Ορισμένες φορές, μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει
υπολογιστή για να λάβει αυτόματες αποφάσεις. Μπορείς να μας ζητήσεις να βεβαιωθούμε ότι
είναι υπεύθυνος ένας άνθρωπος για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που σε αφορούν.

Εάν μας ζητήσεις να κάνουμε κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσουμε να σου επιτρέπουμε
να χρησιμοποιείς τον λογαριασμό σου, θα ενημερώσουμε τον γονέα ή τον κηδεμόνα σου. Θα
ενημερώσουμε επίσης τον γονέα ή τον κηδεμόνα σου εάν μας ζητήσεις αντίγραφο των δεδομένων
σου. Αυτό συμβαίνει επειδή ίσως δεν έχουμε κάποιον τρόπο να στείλουμε τα δεδομένα σου
απευθείας σε σένα. Να ξέρεις πως θα επικοινωνήσουμε μόνο με τον γονέα ή τον κηδεμόνα σου και
όχι με τον κοινό γονέα.
Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μας ζητάς να κάνουμε τα πράγματα που αναφέρονται
παραπάνω, ωστόσο, μερικές φορές είναι σημαντικότερα άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, αν μας
ζητήσεις να καταστρέψουμε όλα τα δεδομένα σου, δεν μπορούμε να το κάνουμε αμέσως. Πρέπει να
διατηρήσουμε μερικά από τα δεδομένα σου για οκτώ χρόνια από τη στιγμή που θα μας ζητήσεις να
τα καταστρέψουμε. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν νόμοι οι οποίοι μας υποχρεώνουν να το
κάνουμε αυτό για να διατηρήσουμε την ασφάλειά σου. Θα σου δίνουμε πάντα εξηγήσεις σε
περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θα προσπαθήσουμε ποτέ να κρύψουμε τι κάνουμε με τα
δεδομένα σου.

Πόσο καιρό μπορούμε να διατηρήσουμε τα δεδομένα σου

Πρέπει να διατηρήσουμε τα δεδομένα σου για όσο έχεις λογαριασμό Revolut <18.

Ίσως χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν το απαιτεί ο
νόμος. Συνεπώς, ακόμα και αν μας ζητήσεις να τα καταστρέψουμε , δεν θα μπορούμε να το κάνουμε
αμέσως.
Εάν κλείσεις τον λογαριασμό σου, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σου για έως και οκτώ χρόνια. Ίσως
χρειαστεί να τα διατηρήσουμε ακόμη περισσότερο εάν πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε κάποια
δικαστική υπόθεση, επειδή κάποιο άτομο ή εταιρεία υποστηρίζει ότι έχουμε παραβεί τον νόμο, αλλά
εμείς πιστεύουμε το αντίθετο.

Τι να κάνεις εάν έχεις ερωτήσεις ή θέλεις να μάθεις περισσότερα

Επικοινώνησε μαζί μας!
Εάν έχεις απορίες σχετικά με τα δεδομένα σου, στείλε μας email στο dpo-junior@revolut.com. Ο
γονέας ή ο κηδεμόνας σου μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί μας σχετικά με τον λογαριασμό σου.
Εάν δεν είσαι ικανοποιημένος/η με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου ή έχεις
κάποιο παράπονο το οποίο θεωρείς πως δεν έχουμε απαντήσει κατάλληλα, εσύ (ή ο γονέας ή
κηδεμόνας σου) μπορείς να επικοινωνήσεις με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων. Εσύ (ή ο
γονέας ή κηδεμόνας σου) μπορείς επίσης να επικοινωνήσεις με το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών
(ICO) μέσω του ιστότοπου https://ico.org.uk/. Το ICO μπορεί να μας πει πώς να ενεργήσουμε εάν
κάνουμε κάτι λάθος, ενώ μπορεί επίσης να διασφαλίσει ότι φροντίζουμε κατάλληλα τα δεδομένα σου.

https://ico.org.uk/



