
   

                                                                

 

 

Πρόσθετη σημείωση περί ιδιωτικότητας για πε

λάτες της Philips Hue 

Clarification: March 2021 

Λάβετε υπόψη σας ότι η παρούσα διατύπωση απο

τελεί συμπλήρωμα στη Σημείωση περί ιδιωτικό

τητας για πελάτες, καταναλωτές και άλλους επι

χειρηματικούς εταίρους («Σημείωση»). Για να κα

τανοήσετε τις διαδικασίες συλλογής και επεξ

εργασίας των δεδομένων που σας αφορούν, διαβ

άστε τόσο τη Σημείωση όσο και αυτό το ισχύο

ν συμπληρωματικό έγγραφο. Το περιεχόμενο α

υτής της Πρόσθετης σημείωσης περί ιδιωτικότητ

ας για πελάτες (Additional Privacy Notice - APN) θα υπερισ

χύει σε περίπτωση σύγκρουσης με όσα διατυπώ

νονται στη Σημείωση. 

Οι διαδικασίες λαμβάνουν χώρα όπως περιγράφ

εται στην παρούσα APN και στη Σημείωσή μας επ

ειδή πιστεύουμε ότι συμβάλλουν σε μια εμπε

ιρία φιλικότερη προς τον χρήστη κατά τη χρήσ

η των προϊόντων Philips Hue, ενώ επιτρέπουν και σ

ε εμάς να σας καταλάβουμε περισσότερο και να 

είμαστε μια πιο αποδοτική εταιρεία. Αν έχετ

ε οποιαδήποτε ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε 

τα δικαιώματά σας σχετικά με το ιδιωτικό σας 

απόρρητο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του Κέ

ντρου Ιδιωτικότητας της Signify. 

Αυτή η συμπληρωματική δήλωση ισχύει σε περί

πτωση που χρησιμοποιείτε προϊόντα Philips Hue. Τ

ο Philips Hue δεν είναι απλώς ένας έξυπνος λαμπτήρα

ς, αλλά ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού. Το σύστημ

α Philips Hue αποτελείται από διαφορετικά εξαρτή

ματα/στοιχεία με διαφορετικές λειτουργίες. Α

υτές οι διαφορετικές λειτουργίες προϋποθέτου

ν και διαφορετικούς τύπους επεξεργασίας δεδ

ομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα έξυπνα φώτ

α, η γέφυρα Hue Bridge, τα έξυπνα συστήματα ελέγχ

https://www.signify.com/global/privacy/legal-information/privacy-notice
https://www.signify.com/global/privacy
https://www.signify.com/global/privacy
https://www.signify.com/global/privacy


   

                                                                

 

 

ου, τα προϊόντα Friends of Hue και άλλα ενσωματωμέ

να στοιχεία συνεργατών σας επιτρέπουν να ελ

έγχετε αυτήν την εμπειρία φωτισμού. Οι πλατ

φόρμες των συνεργατών μας και τα είδη Friends of H

ue σας δίνουν τη δυνατότητα να συνδέετε το σύ

στημα φωτισμού Philips Hue στις οικιακές σας συσκ

ευές. 

Η Signify συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτή

ρα («δεδομένα») απευθείας από εσάς μέσω των αλλ

ηλεπιδράσεών μας μαζί σας, μέσω των προϊόντων 

μας, μέσω της χρήσης τους από εσάς και μέσω ελεγ

μένων τρίτων μερών. Ορισμένα από τα δεδομένα 

σας τα αποκτούμε από τρίτους, ανάλογα με τις ε

πιλογές σας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσ

εων ιδιωτικού απορρήτου σας. Ζητούμε από το

υς εν λόγω τρίτους να επιβεβαιώσουν ότι έχουν 

αποκτήσει τις πληροφορίες με νόμιμο τρόπο κα

ι ότι έχουμε το δικαίωμα να τις παραλάβουμε 

από εκείνους και να τις χρησιμοποιήσουμε. 

Δεδομένα που συλλέγονται 

Ανάλογα με τις επιλογές σας σχετικά με το ιδι

ωτικό απόρρητο, τα προϊόντα σας ή τη χρήση των 

υπηρεσιών μας, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστ

ε τα παρακάτω δεδομένα: 

Προϊόντα Philips Hue: 

• Διεύθυνση email (Όνομα χρήστη) 

• Κωδικός πρόσβασης 

• Μοναδικά αναγνωριστικά και διαμόρφωση 

προϊόντων 

• Πληροφορίες για τη χρήση των προϊόντων κ

αι στοιχεία διαγνωστικών ελέγχων 

• Προτίμηση γλώσσας 



   

                                                                

 

 

• Δεδομένα τοποθεσίας - στο βαθμό που αυτό 

είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παρέ

χουμε την απαιτούμενη χρήση των υπηρεσ

ιών μας. Αυτό είναι απαραίτητο στην εφαρ

μογή Philips Hue για παράδειγμα, για να επιτ

ρέπεται η σωστή ενεργοποίηση των φώτων 

σας μέσω συγκεκριμένων ρουτίνων που επι

λέγετε να ρυθμίσετε, όπως ενεργοποιήσεις 

που σχετίζονται με την ώρα της ανατολής 

και του ηλιοβασιλέματος στην τοποθεσία 

σας ή όταν επιστρέφετε στο σπίτι ή αφήνετ

ε το Σπίτι. Τα δεδομένα τοποθεσίας που πα

ρέχονται από τη συσκευή σας χρησιμοποιώ

ντας αυτές τις υπηρεσίες θα παραμείνουν στ

η συσκευή σας και στο Philips Hue bridge. Όσον αφ

ορά την εφαρμογή Philips Hue Bluetooth, τα δεδομέ

να τοποθεσίας παρέχονται μέσω του λειτο

υργικού σας συστήματος, διότι αυτή είναι 

μια απαίτηση κατά την ενεργοποίηση της σ

ύνδεσης Bluetooth στα φώτα σας. Τα δεδομένα τ

οποθεσίας σας δεν θα κοινοποιηθούν σε εμ

άς. 

Κατάστημα: 

• Όνομα και επώνυμο 

• Διεύθυνση αποστολής 

• Διεύθυνση email 

• Αριθμός τηλεφώνου 

• Στοιχεία τιμολόγησης 

• Προτίμηση γλώσσας 

• Πληροφορίες για τη χρήση και στοιχεία αν

άλυσης διαγνωστικών ελέγχων 

Εφαρμογές Philips Hue: 

• Προτίμηση γλώσσας 



   

                                                                

 

 

• Πληροφορίες για τη χρήση και στοιχεία αν

άλυσης διαγνωστικών ελέγχων 

• Μοναδικά αναγνωριστικά και διαμόρφωση 

προϊόντων 

• Δεδομένα τοποθεσίας - στο βαθμό που αυτό 

είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παρέ

χουμε την απαιτούμενη χρήση των υπηρεσ

ιών μας. Αυτό είναι απαραίτητο στην εφαρ

μογή Philips Hue για παράδειγμα, για να επιτ

ρέπεται η σωστή ενεργοποίηση των φώτων 

σας μέσω συγκεκριμένων ρουτίνων που επι

λέγετε να ρυθμίσετε, όπως ενεργοποιήσεις 

που σχετίζονται με την ώρα της ανατολής 

και του ηλιοβασιλέματος στην τοποθεσία 

σας ή όταν επιστρέφετε στο σπίτι ή αφήνετ

ε το Σπίτι. Τα δεδομένα τοποθεσίας που πα

ρέχονται από τη συσκευή σας χρησιμοποιώ

ντας αυτές τις υπηρεσίες θα παραμείνουν στ

η συσκευή σας και στο Philips Hue bridge. Όσον αφ

ορά την εφαρμογή Philips Hue Bluetooth, τα δεδομέ

να τοποθεσίας παρέχονται μέσω του λειτο

υργικού σας συστήματος, διότι αυτή είναι 

μια απαίτηση κατά την ενεργοποίηση της σ

ύνδεσης Bluetooth στα φώτα σας. Τα δεδομένα τ

οποθεσίας σας δεν θα κοινοποιηθούν σε εμ

άς. 

Διαδικτυακή τοποθεσία Philips Hue: 

• Προτίμηση γλώσσας 

• Πληροφορίες για τη χρήση και στοιχεία αν

άλυσης διαγνωστικών ελέγχων 

Αν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω Υπηρεσιών Κο

ινωνικής Δικτύωσης («ΥΚΔ») ενδέχεται να επεξε

ργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας σύμ

φωνα με την παρούσα Σημείωση περί ιδιωτικότ

ητας.  



   

                                                                

 

 

Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες που ενδέχετα

ι να συλλέγουμε περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, 

τον μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη (αποθηκ

εύεται σε ένα cookie παρακολούθησης και μπορεί 

να αποθηκευτεί στους διακομιστές μας), διεύθ

υνση IP, URL αναφοράς, πρόγραμμα περιήγησης, πλ

ηροφορίες cookie λειτουργικού συστήματος, κινή

σεις CSS και δυναμικό περιεχόμενο, κλικ/επιλ

ογές επισκεπτών σε στοιχεία, αλλαγές σε πεδία 

εισόδου (όπως πεδία κειμένου, επιλογέας CSS ή χρ

ονική σήμανση), στοιχεία και μεταδεδομένα π

εριόδου λειτουργίας, στοιχεία καταχώρησης σ

ε πεδία, σφάλματα του συστήματος, μέγεθος παρ

αθύρων και αλλαγές στο μέγεθος, θέση του ποντ

ικού, στιγμιότυπο σελίδας, αν ένας χρήστης έκα

νε κλικ στο κουμπί αναπαραγωγής ή παύσης ενός 

βίντεο, και άλλα συμβάντα (κύλιση, εστίαση, α

πόκρυψη σελίδων, κ.λπ.). Οι πληροφορίες αυτές ε

νδέχεται να επιτρέπουν την ταυτοποίηση του 

επισκέπτη. Δεν καταγράφουμε τυχόν χρήση πλή

κτρων. 

Αν θέλετε οι διαδικτυακές μας τοποθεσίες και 

οι εφαρμογές μας να μην καταγράφουν τη δρασ

τηριότητά σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα 

αναίρεσης της συγκατάθεσής σας. 

Επεξεργασία των δεδομένων σας 

Δεδομένα εγγραφής: Τα δεδομένα εγγραφής είνα

ι οι πληροφορίες που παρέχετε στη Signify κατά 

την εγγραφή ή την αγορά σε υπηρεσίες του συσ

τήματος φωτισμού Philips Hue. Τα δεδομένα εγγραφή

ς περιλαμβάνουν τη διεύθυνση email (ονόματα χ

ρήστη), τον κωδικό πρόσβασης, τη διεύθυνση α

ποστολής (μόνο για το κατάστημα), αλλά και συ

γκεντρωτικά δεδομένα χρήσης που σχετίζοντα

ι με τον λογαριασμό σας, όπως οι επιλογές ελέγ

χου που κάνετε. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα 

εγγραφής για να προσφέρουμε υπηρεσίες, να ολ



   

                                                                

 

 

οκληρώνουμε συναλλαγές (μόνο για το κατάστη

μα), να εξυπηρετούμε τον λογαριασμό, να ανι

χνεύουμε και να αποτρέπουμε απάτες και εσφα

λμένη χρήση ή κατάχρηση του λογαριασμού σας 

Philips Hue, καθώς και για να συμμορφωνόμαστε με 

τις νομικές μας υποχρεώσεις 

Αν πραγματοποιήσετε εγγραφή με μια ΥΚΔ ή σ

υνδέσετε αργότερα τον λογαριασμό σας σε μια 

υπηρεσία τέτοιου είδους, θα συλλέγουμε ορισμ

ένες προσωπικές πληροφορίες για εσάς από την ε

ν λόγω ΥΚΔ. Τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε 

θα εξαρτώνται από τις προσωπικές πληροφορίες 

που έχετε παράσχει στην ΥΚΔ (όπως το όνομά σα

ς, τη διεύθυνση του email σας και άλλα στοιχεία 

που έχετε ως δημοσίως διαθέσιμα) κατά τη δημι

ουργία του λογαριασμού σας. Λάβετε υπόψη σας 

ότι τα δεδομένα που συλλέγουμε από και μέσω 

μιας ΥΚΔ ενδέχεται να εξαρτώνται από τις ρυ

θμίσεις ιδιωτικού απορρήτου που έχετε επιλέ

ξει εντός της ΥΚΔ, αλλά και από τις άδειες που 

παραχωρείτε σε εμάς ως προς τη σύνδεση του λο

γαριασμού σας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 

μας με μια ΥΚΔ. 

Οι αλληλεπιδράσεις σας με τρίτα μέρη μέσω μι

ας ΥΚΔ ή παρόμοιων λειτουργιών διέπονται απ

ό τις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου των εν 

λόγω τρίτων μερών και από τη σύμβασή σας με τ

ην αντίστοιχη ΥΚΔ. Δηλώνετε ότι έχετε δικαίω

μα χρήσης του λογαριασμού σας στην ΥΚΔ για τ

ους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν, χωρ

ίς να παραβιάζετε κανέναν από τους όρους και τ

ις προϋποθέσεις που διέπουν την ΥΚΔ. 

Δεδομένα χρήσης (Στοιχεία ανάλυσης): Κάθε φορά 

που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή/και τις υπη

ρεσίες μας, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορ

ίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων/υπηρεσ

ιών σας. Ενδέχεται να συνδυάζουμε διαφορετ



   

                                                                

 

 

ικές πηγές δεδομένων, δεδομένα που συλλέγουμ

ε απευθείας από εσάς, με cookies και παρόμοιες τε

χνολογίες όταν επισκέπτεστε τις διαδικτυακές 

μας τοποθεσίες ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές 

μας. Αν τα δεδομένα αυτά συνδυαστούν, μπορεί 

να θεωρηθούν δικά σας, καθώς μπορεί να συνδεθ

ούν με εσάς. Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημέν

α εργαλεία για τη διεξαγωγή στατιστικών ερ

ευνών σχετικά με τις γενικές τάσεις όσον αφορ

ά τη χρήση των υπηρεσιών μας, των διαδικτυα

κών τοποθεσιών μας, των εφαρμογών και των μ

έσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τη συμπ

εριφορά και τις προτιμήσεις των πελατών και 

των χρηστών μας. 

Άλλα μηνύματα επικοινωνίας:  Ενδέχεται να ε

πικοινωνούμε μαζί σας για να σας παρέχουμε π

ληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας ή/κ

αι σχετικά με προϊόντα Friends of Hue και άλλες υπη

ρεσίες συνεργατών. Δεν μπορείτε να καταργήσ

ετε την εγγραφή σας από αυτά τα μηνύματα επι

κοινωνίας μη προωθητικού περιεχομένου. Δεν 

θα κοινοποιούμε τα δεδομένα εγγραφής σας σε 

συνδεδεμένους συνεργάτες, εκτός και αν έχουμ

ε επαρκή δικαιώματα για να το πράξουμε. 

Επικοινωνία με την υποστήριξη πελατών: Ότα

ν αλληλεπιδράτε μαζί μας στο πλαίσιο της εξυ

πηρέτησης πελατών, σας συνιστούμε να παρέχετ

ε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο μέσ

ω προσωπικών μηνυμάτων σε εμάς. Θα κάνουμε τ

ο καλύτερο που μπορούμε για να ανταποκριθ

ούμε το συντομότερο δυνατό μέσω του ίδιου ή ά

λλου κατάλληλου μέσου επικοινωνίας. 

Μηνύματα επικοινωνίας άμεσου μάρκετινγκ: Χρ

ησιμοποιούμε τα δεδομένα εγγραφής για να εξ

ατομικεύσουμε την εμπειρία σας στις διαδικ

τυακές τοποθεσίες ή τις εφαρμογές μας (συμπερι

λαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με νέα χα



   

                                                                

 

 

ρακτηριστικά, με την ασφάλεια ή με άλλα τεχ

νικά θέματα). Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε 

μαζί σας σχετικά με πληροφορίες, προϊόντα, υπη

ρεσίες, εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες 

από τη Signify, καθώς και από άλλα τρίτα μέρη που 

πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν λόγ

ω της χρήσης των προϊόντων μας ή για να επεκτεί

νετε τη λειτουργικότητά τους. Αυτό συμβαίνε

ι κατά κύριο λόγο αν έχουμε βρει έναν συνεργ

άτη που έχει συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λύσεις 

που καλύπτουν τις ανάγκες σας ή για να βελτισ

τοποιήσουμε τη χρήση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών μας. Αν έχετε δηλώσει ότι επιθυμεί

τε να λαμβάνετε εξατομικευμένα μηνύματα ε

πικοινωνίας με προωθητικό περιεχόμενο, ενδέ

χεται να συγκεντρώνουμε δεδομένα από διαφ

ορετικές πηγές (εσωτερικές και εξωτερικές) για 

να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις κα

ι τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μπορούμε να σ

ας παρέχουμε πιο συναφές προωθητικό περιεχό

μενο. Ενδέχεται να επικοινωνούμε μαζί σας μέ

σω ηλεκτρονικών καναλιών μάρκετινγκ ή να χ

ρησιμοποιούμε άλλα κανάλια επικοινωνίας γι

α να σας στέλνουμε εξατομικευμένες διαφημίσ

εις και ειδικές προσφορές, όπως το ταχυδρομεί

ο, οι τηλεπωλήσεις ή τα κανάλια των μέσων κοι

νωνικής δικτύωσης, όπως, μεταξύ άλλων, το LinkedIn, 

το Instagram, το Facebook (συμπεριλαμβανομένου του 

Facebook Messenger), το Pinterest, το YouTube, το WhatsApp, το Twitt

er, το WeChat. 

Οι διαδικασίες αυτές γίνονται επειδή πιστεύο

υμε ότι είναι σημαντικό να κατανοούμε τους π

ελάτες μας και να είμαστε μια πιο αποτελεσμ

ατική εταιρεία. Πιστεύουμε επίσης ότι αυτό θα 

προσθέσει αξία στις επικοινωνίες μας, οι οποί

ες θα είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά 

σας (με βάση όσα μας έχετε δηλώσει ή όσα έχουμε 

συμπεράνει εμείς). Για να επεξεργαστούμε αυ



   

                                                                

 

 

τές τις πληροφορίες, βασιζόμαστε στα έννομα σ

υμφέροντά μας ως λόγο για την επεξεργασία. Αν 

δεν αισθάνεστε άνετα με αυτό, μπορείτε να αν

τιταχθείτε σε αυτές τις δραστηριότητες ανά πά

σα στιγμή, χωρίς κόπο, χωρίς συνέπειες και με π

λήρη ελευθερία. Για να το κάνετε αυτό, επικο

ινωνήστε με το Κέντρο Ιδιωτικότητας της Signi

fy. 

Σας στέλνουμε μόνο μηνύματα επικοινωνίας με 

προωθητικό περιεχόμενο κατόπιν προηγούμεν

ης συγκατάθεσής σας, εκτός και αν αυτό δεν είνα

ι απαραίτητο σύμφωνα με τον νόμο. Κάθε φορά π

ου παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για μηνύματα 

επικοινωνίας με προωθητικό περιεχόμενο, έχε

τε το απόλυτο δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συ

γκατάθεσή σας (άρνηση) για αυτές τις δραστηριό

τητες επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή. Αυτό γίνε

ται κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης 

εγγραφής που περιέχεται στο email, προσαρμόζο

ντας τις προτιμήσεις επικοινωνίας στον λογα

ριασμό σας (αν υπάρχουν), αλλάζοντας τις ρυθμί

σεις του smartphone σας (για ειδοποιήσεις push για 

κινητά) ή επικοινωνώντας με το Κέντρο Ιδιωτ

ικότητας της Signify. Αν καταργήσετε την εγγρα

φή σας, θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε τα μ

ηνύματα επικοινωνίας για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες μας (όπως ενημερώσεις ασφαλείας). 

Η Signify θα διατηρεί τα δεδομένα της εγγραφής σ

ας για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχ

ύ ο λογαριασμός ή η εφαρμογή σας Philips Hue ή για ό

σο διάστημα χρειάζεται για την παροχή των 

υπηρεσιών σε εσάς. 

Άλλο 

Δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητά σας στ

ο σύστημα φωτισμού Philips Hue μπορεί να είναι ορ

ατά από υπηρεσίες τρίτων μερών εάν έχετε συνδέ

https://www.signify.com/global/privacy
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σει το προφίλ σας σε ανεξάρτητες υπηρεσίες ή ε

φαρμογές τρίτων μερών. Αν επιλέξετε να συνδέ

σετε το σύστημα φωτισμού Philips Hue με έναν λογ

αριασμό παρόχου υπηρεσιών τρίτου μέρους, θα 

του κοινοποιήσουμε περιορισμένες πληροφορ

ίες για τον λογαριασμό και το προφίλ σας.  Αυ

τές οι υπηρεσίες τρίτων προσφέρονται από ανεξ

άρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων 

και η χρήση τους διέπεται από τις αντίστοιχες 

τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Θα πρέπε

ι να διαβάζετε προσεκτικά τις πολιτικές αυτέ

ς για να κατανοείτε πώς θα χρησιμοποιούν τα 

δεδομένα. 

 


