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Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων

(Ν. 2472/1997 και το Ν. 3471/2006) τηρείται η πολιτική του απόρρητου των πληροφοριών
και στοιχείων που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας για όσο διάστημα και με
οποιονδήποτε τρόπο κάνει χρήση αυτής.

Τα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από τον χρήστη χρησιμοποιούνται εξ’
ολοκλήρου για δικό του σκοπό και η κοινοποίηση αυτών σε δικαστικές και άλλες αρχές
δύναται να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνον μετά από νόμιμο αίτημα του ιδίου. Για
παράδειγμα όταν ο χρήστης κάνει χρήση της διαδικτυακής συμβουλευτικής καλείται να
δώσει τα στοιχεία της κάρτας του προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνεδρία με την
ψυχολόγο. Επιπλέον όμως έχει την δυνατότητα να καταθέσει το αντίστοιχο ποσό στην
τράπεζα στην περίπτωση που δεν θέλει να εισάγει οποιοδήποτε στοιχείο του λογαριασμού
του. Σε αντίθετη περίπτωση ο επισκέπτης μπορεί να κάνει οποτεδήποτε χρήση της
ιστοσελίδας χωρίς να του ζητηθούν προσωπικά δεδομένα ή εναλλακτικά μπορεί να δηλώσει
το όνομα και την ηλεκτρονική του διεύθυνση στη περίπτωση που θέλει να υποβάλλει
ηλεκτρονικά το μήνυμά του στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με το νόμο 2472/1997 έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης και αντίρρησης
σχετικά με τη χρήση του στην ιστοσελίδα.

Στην περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων από τρίτους με υπαιτιότητα του
πελάτη ή παρέμβαση από hackers ή internet providers ή αποστολή μηνυμάτων σε
λανθασμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο ειδικός δεν φέρει καμία ευθύνη.

Στην On Line Συμβουλευτική όπως και στη «ζωντανή» θεραπεία στο γραφείο τηρείται το
απόρρητο του πελάτη από τον ειδικό. Κατά την διάρκεια της Online Συμβουλευτικής, ο
διάλογος μεταξύ του πελάτη και του ειδικού περιέχει προσωπικά δεδομένα τόσο του
πρώτου όσο και του δεύτερου. Απαγορεύεται ρητά και αμετάκλητα η χρήση ολόκληρου,
μέρος, περίληψη, αναφορά ή σύνοψη του υλικού αυτού χωρίς την έγγραφη άδεια της
ψυχολόγου.
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COOKIES

Με τον όρο «cookies» εννοούμε ένα σύστημα αποθήκευσης δεδομένων στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή. Ο επισκέπτης πρέπει να γνωρίζει ότι τα cookies χρησιμοποιούνται με σκοπό
την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας αλλά και την αξιόπιστη παροχή πληροφοριών προς
το χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν ζημιώνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα αρχεία
αυτών.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να εμφανίσουν
διαφημίσεις της silvasarri.gr σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από χρήση των cookies από την
Google, εδώ
Επισημαίνεται ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά
και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.
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