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ΕΦΑΡΜΟΓΗ COFFEEHOUSE 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Η Εφαρμογή και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 

Η παρούσα Εφαρμογή,  εφεξής («η Εφαρμογή»), έχει δημιουργηθεί για λογαριασμό της TASTE 
HABITAT COFFEEHOUSE FRANCHISE LTD, εφεξής («COFFEEHOUSE» ή «η Εταιρεία»).  

Η οποιαδήποτε συλλογή ευαίσθητων ή άλλως πως προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την 
χρήση και τους σκοπούς της παρούσης εφαρμογής, προκειμένου την χρήση τους από την 
εταιρεία, αυτά θα τύχουν προστασίας κατά τον αρμόζοντα τρόπο και σύμφωνα πάντοτε με την 
πολιτική προστασίας όπως επιτάσσει το νομοθετικό πλαίσιο και οι εκάστοτε Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες.  

Τα προσωπικά -τυχόν ευαίσθητα, δεδομένα, θα επεξεργάζονται από την εταιρεία κατόπιν 
συγκατάθεσης των πελατών της εταιρείας, η οποία με την σειρά της θα τηρεί αρχείο, έχοντας 
λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο, προκειμένου τη διαφύλαξη και την τήρηση του απόρρητου των 
πληροφοριών αυτών. Η εταιρεία δεσμεύεται όπως δεν δύναται να αποκαλύψει τα προσωπικά 
δεδομένα ή/και τα στοιχεία που της παραχωρούνται ή/και δηλώνονται σε τρίτα πρόσωπα, 
εκτός κι αν έχει δοθεί, η ρητή σας συγκατάθεση προς τούτο ή εάν το επιβάλει η νομοθεσία 
ή/και οι αρμόδιες κυβερνητικές και μη αρχές . 

Σκοπός χρήσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των εν λόγω στοιχείων είναι για σκοπούς 
επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της. 

Με την εγκατάσταση της Εφαρμογής αυτής,  θα πρέπει να θεωρείτε πως συγκατατίθεστε και/ή 
παραχωρείτε ελευθέρως,  την πλήρη, ρητή, συγκατάθεσή σας προκειμένου την επεξεργασία, 
τήρηση και αξιοποίηση των δεδομένων σας. 

Προκειμένου την συλλογή των εν λόγω στοιχείων και/ή δεδομένων σας, η εταιρεία, με την 
εγκατάσταση της εφαρμογής, θα σας ζητήσει να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα, 
πριν από την εγγραφή ή/και τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς, σύμφωνα με τους Όρους και 
Προϋποθέσεις της Εφαρμογής, εφεξής(«οι Όροι») και της παρούσας Πολιτικής περί 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

 

 



2. Το Νομικό Πλαίσιο 

Σύμφωνα με τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του 
Ατόμου Νόμο) Ν.138(Ι)/2001, έχετε δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας 
δεδομένων κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στην COFFEEHOUSE και να ζητήσετε τη 
διόρθωση μη ορθών στοιχείων που σας αφορούν. Σύμφωνα δε με το άρθρο 13 του Περί 
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου Νόμο) 
Ν.138(Ι)/2001, έχετε δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
Στο σημείο αυτό σημειώστε πως πλεονεκτήματα της συμμετοχής σας στο Σχεδίου Ανταμοιβής 
Πελατών COFFEEHOUSE Loyalty App, είναι ότι με βάση αυτά που αναφέρονται πιο πάνω, είναι 
ότι η COFFEEHOUSE δύναται να αξιοποιεί κάποιες από τις προσωπικές σας πληροφορίες για 
την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωσή σας σχετικά με προσφορές, δώρα και εκπτώσεις και 
όπως εσείς συμφωνείτε. 

 

3. Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγονται και πώς συλλέγονται:  

3.1. Πληροφορίες που παρέχετε μέσω του GooglePlay, AppleStore και WindowsStore από τη 
στιγμή που θα εγγράψετε ένα λογαριασμό με τα πιο πάνω και όταν παρέχετε συγκεκριμένες 
πληροφορίες στα παραπάνω καταστήματα . 

3.2. Πληροφορίες που μπορεί να παραχωρήσετε, εάν θέλετε να λάβετε μέρος σε κάποια 
προωθητική ενέργεια ή διαγωνισμό της Εφαρμογής 

3.3. Πληροφορίες που παρέχετε όταν συμμετέχετε σε μια έρευνα στην Εφαρμογή: αν 
συμμετάσχετε σε τέτοια έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες 
σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω έρευνας. 

3.4. Παιχνίδια: αν εγγραφείτε για να παίξετε ένα παιχνίδι μέσω της Εφαρμογής θα 
χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του παιχνιδιού. 

3.5. Ηλεκτρονική Διεύθυνση/Ταχυδρομείο (Email) επικοινωνίας: Χρησιμοποιούμε σχετική 
πλατφόρμα στο email μας για να παρακολουθείτε τις εκστρατείες μάρκετινγκ μας. Διατηρούμε 
επίσης αρχείο με την επικοινωνία που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ή να μην λαμβάνετε. 

 

4. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε: 

4.1. σας παρέχουμε τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που έχετε ζητήσει ή τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει, όπως εφαρμογές και συνδρομές στην Εφαρμογή. 

4.2. σας ενημερώνουμε αν έχετε κερδίσει ένα βραβείο ή ένα διαγωνισμό ή μια προωθητική 
ενέργεια. 



4.3. ελέγχουμε ή βελτιώνουμε την απόδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών που διατίθενται 
μέσω της παρούσας Εφαρμογής. 

4.4. ελέγχουμε τη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της Εφαρμογής, 
εφαρμόζουμε τα νομικά μας δικαιώματα και προστατεύουμε την ασφάλεια τρίτων. 

4.5. σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό ή ειδικές προσφορές για λογαριασμό μας ή για 
λογαριασμό των εταιρειών του ομίλου μας. 

4.6. Αν μας ζητηθεί ή υποχρεούμαστε από οποιοδήποτε νόμο ή πλαίσιο ή άλλα κανονιστική ή 
κυβερνητική αρχή. 

 

4.7. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι παρέχοντάς μας τις προσωπικές σας πληροφορίες, συναινείτε: 
(α) στο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική και με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο για τον οποίο έχετε δώσει ρητά την συγκατάθεσή σας και, 

(β) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 

 

5. Με ποιο/ποιους μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες:  

5.1. Προγραμματιστές Εφαρμογής:  

Οι Προγραμματιστές της Εφαρμογής μας ενδέχεται να προβάλουν τις προσωπικές σας 
πληροφορίες για νόμιμους και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, για παράδειγμα κατά τη 
διάρκεια αναβάθμισης ή/και ελέγχου της Εφαρμογής. 

5.2. Αντιπροσώπους 

Σας ενημερώνουμε πως η εταιρείας μας δύναται να, και χρησιμοποιούμε τρίτους ως 
αντιπροσώπους μας για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών για λογαριασμό μας, όπως για 
παράδειγμα, την οργάνωση και τη διαχείριση διαγωνισμών, προσφορών, ερευνών, 
δημοσκοπήσεων, ή ανάλυση δεδομένων 

5.3. Υπηρεσίες Ανάλυσης Δεδομένων  

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το GoogleAnalytics ή άλλες υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων 
για συλλέξουμε και να αναλύσουμε ανώνυμα ποιες σελίδες της Εφαρμογής εμφανίζονται και 
για πόσο και ποιοι σύνδεσμοι ακολουθούνται, έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε 
περισσότερο περιεχόμενο που είναι ενδιαφέρον προς εσάς. 

 

 



6.Γενικές Πληροφορίες ως προς την χρήση 

Η COFFEEHOUSE δεν έχει καμία επιρροή ή έλεγχο σε ιστοσελίδες τρίτων, εκτός αν δηλώνεται 
ρητά και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι υπεύθυνη για και δεν εγκρίνει 
οποιεσδήποτε ιστοσελίδες τρίτων ή τη διαθεσιμότητά τους ή το περιεχόμενό τους 

Με τη χρήση αυτής της Εφαρμογής, συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας πολιτικής 
προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της 
Εφαρμογής.  

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και η όροι χρήσης δύναται να τροποποιηθούν 
από καιρό σε καιρό και εις περίπτωση τέτοια θα δημοσιευτούν άμεσα στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας.  Στην περίπτωση όπως υπάρξουν τροποποιήσεις ή αλλαγές και  εντούτοις θα 
χρησιμοποιήσετε αμέσως μετά τις εν λόγω αλλαγές την εφαρμογή τότε θα θεωρείται ότι έχετε 
αποδεχθεί τους τροποποιημένους όρους της πολιτικής μας.  

Μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο loyalty@coffeehouse.com.cy 
προκειμένου να υποβάλετε τις όποιες ερωτήσεις σας. 

 

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Η παρούσα διέπεται από τους Κυπριακούς Νόμους και αποκλειστική δικαιοδοσία αναφορικά 
με οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με αυτά έχουν τα αρμόδια Κυπριακά Δικαστήρια 

 

8. Δήλωση  

Με τη χρήση της Εφαρμογής και την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων της χρήσης της 
Εφαρμογής δηλώνετε ότι συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
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COMPANY’S PRIVACY POLICY 
 
TASTE HABITAT COFFEEHOUSE FRANCHISE LTD, hereinunder «the Company», is a registered 
Company in Cyprus (E.U.), registered offices at Gialoysas 15, Makedonitissa, 2414, Flat 301, Nicosia -
Cyprus. 
 
Statement  
 
This statement jointly refers to with our terms of use, hereinunder the “Terms of Use” applies to 
your use of: 
 

- COFFEEHOUSE LOYALTY App, hereinunder (the “App”) is available at the Apple App Store and the 
Google Play Store, once you have downloaded the App to your mobile telephone and/or tablet, 
hereinunder (the “Devices”). 

This statement sets out the basis on which any personal data we may collect from the user, or that 
possible provide buy the user to the Company, will be processed by us. 

Please read the following carefully to understand our views and practices regarding your personal 
data and how we will treat it. 

By downloading and using the App, you immediately indicate that you have reviewed the terms of 
this Privacy Policy.  
 
Notice! If you do not agree with the terms of this Privacy Policy exit immediately. 
 
For the purpose of the Data Protection Act 1988 to 2003, (the “Acts”), the General Data Protection 
Regulation (the “GDPR”) and any national implementing legislation (the” Applicable Data Protection 
Legislation”). the Data Controller is:   
 
TASTE HABITAT COFFEEHOUSE FRANCHISE LTD, Gialoysas 15, Makedonitissa, 2414, Flat 301, Nicosia 
- Cyprus. 
 
What information we collect from the User/s 
 
Our Company may collect and process the following information and/or data about you: 
 

 Information you given to us (the “Submitted Information”) by filling in forms in our App, or by 
corresponding with us (for example, by e-mail or chat). This includes information you provide when 
you register to use the App Site, download or register an App, share data via an App's social media 
functions, enter a competition, promotion or survey, and when you report a problem with an App, 
our Services, or any of our Sites. The information you give us may include your full name, address, e-
mail address and phone number, the Device's phone number, age, date of birth, username, 
password, Insomnia card or key fob number and PIN. If you contact us, We may keep a record of 
that correspondence. 
 
Information We collect about you and your Device. Each time you visit one of our Sites or use our 
App We may automatically collect the following information: 
 

 technical information, including the type of mobile device you use, a unique device identifier (for 
example, your Device's IMEI number, the MAC address of the Device's wireless network interface, or 



the mobile phone number used by the Device), mobile network information, your mobile operating 
system, the type of mobile browser you use, time zone setting, (the “Device Information”) 

 details of your use of any of our Apps or your visits to any of Our Sites including, but not limited to, 
traffic data, location data, weblogs and other communication data and the resources that you access 
using Flurry Analytics and Google Analytics (“Log Information”); 

 technical information, including the Internet protocol (IP) address used to connect your computer to 
the Internet, your login information, browser type and version, time zone setting, browser plug-in 
types and versions, operating system and platform; 

 information about your visit, including the full Uniform Resource Locators (URL) clickstream to, 
through and from Our Site (including date and time); page response times, download errors, length 
of visits to certain pages, page interaction information (such as scrolling, clicks, and mouse-overs), 
and methods used to browse away from the page and any phone number used to call our customer 
service number. 

 We may also use GPS technology to determine your current location. Some of our location-enabled 
Services require your personal data for the feature to work. This information will only be used if you 
have authorised location services in the “Settings” menu of your Device. If you do not wish to use 
the particular feature, please disable the location services in the “Settings” menu of your Device. 

 when you install or uninstall a Service containing a unique application number or when such a 
Service searches for automatic updates, that number and information about your installation, for 
example, the type of operating system, may be sent to us 

 Information We receive from other sources (the “Third Party Information”). We are working closely 
with third parties (including, for example, business partners, sub-contractors in technical, payment 
and delivery services, advertising networks, analytics providers, search information providers, credit 
reference agencies) and may receive information about you from them. In all such instances we will 
ensure that we process your information in accordance with the Applicable Data Protection 
Legislation. 

Note for Cookies  
We use cookies to distinguish you from other users of the App, App Site, Appstore or Service Site. 
This helps our Company to provide you with a good experience when you use the App or browse any 
of the sites and also allows us to improve the App and Our sites.  
 
How we use the given and/or collected information 
 

 In order to provide you with information about our and/or other goods and services  
 to notify you of any Company’s promotional offers 
 to notify you about changes to our service 
 to ensure that content from our site is presented in the most effective manner for you and for your 

computer. 
 to administer our site and for internal operations, including troubleshooting, data analysis, testing, 

research, statistical and survey purposes; 
 to improve our site to ensure that content is presented in the most effective manner for you and for 

your computer; 
 to allow you to participate in interactive features of our service, when you choose to do so; 
 as part of our efforts to keep Our site safe and secure 
 to measure or understand the effectiveness of advertising we serve to you and others, and to deliver 

relevant advertising to you; 
 to make suggestions and recommendations to you and other users of Our Site about goods or 

services that may interest you or them. 



 Information We receive from other sources. We may combine this information with information you 
give to us and information We collect about you. We may use this information and the combined 
information for the purposes set out above (depending on the types of information We receive). 

 
Notice! 
We may disclose your personal information to any member of our group, which means our 
subsidiaries, our ultimate holding company and its subsidiaries 
Furthermore, we may share your information with selected third parties, i.e. Date Processors such as 
(not limited): 
 
Business partners, suppliers and sub-contractors for the performance of any contract We enter into 
with them or you and analytics and search engine providers that assist us in the improvement and 
optimisation of our site. 
In all such instances we will ensure that your information is given the appropriate level of data 
protection under the Applicable Data Protection Legislation and that such data processors are 
subject to a contractual arrangement ensuring that your information is protected. They may only use 
your data for the exact purposes we specify in our contract with them. We work closely with them to 
ensure that your privacy is respected and protected at all times. 
 
Special Note, please read carefully! 
 
Our Company may disclose your information in case that: 
 

- We are under a duty to disclose or share your personal data in order to comply with any 
legal or regulatory obligation or request 

 
- in order to enforce or apply Terms and Conditions and other agreements or to investigate 

potential breaches or 
 

- in order to protect the rights, property or safety of Company’s customers and/or others.. 
The data that we collect from you is not generally transferred outside of the European 
Economic Area (“EEA”).  In the case that Company needs to transfer such data outside the 
EEA it will ensure that an adequate level of data protection in that country exists that is no 
less protective than that which is provided in Cyprus and Greece. 

Protection of your Data 
 
All information you provide to us is stored on our secure servers, where we have given you (or 
where you have chosen) a password or username that enables you to access certain parts of Our Site 
and/or App’s Functions you are responsible for keeping this password and username confidential. 
We ask you not to share a password with anyone. 
 
Notice! We may collect and store personal data on your Device using application data caches and 
browser web storage and other technology. 
 
 
Miscellaneous – General Information  
 
We will always ask for your permission if we intend to use your data for marketing purposes or if we 
intend to disclose your information to any third party for such purposes. Our Sites may, from time to 



time, contain links to and from the websites of our partner networks, advertisers and affiliates 
(including, but not limited to, websites on which the App or the Services are advertised). If you 
follow a link to any of these websites, please note that these websites and any services that may be 
accessible through them have their own privacy policies and that We do not accept any 
responsibility or liability for these policies or for any personal data that may be collected through 
these websites or services, such as contact and location data. Please check these policies before you 
submit any personal data to these websites or use these services. 
 
Please Read carefully  
 
If you would like to request access to your information or ask that we amend your information or 
seek an erasure of your information please contact the Information Officer 
at loyalty@coffeehouse.com.cy  setting out as much detail as possible. 
 
If you have consented to the use of your information you have the right to withdraw that consent at 
any time. 
 
We reserve the right to modify and update this Privacy Policy at any time accordingly, you should 
ensure you read and understand the terms of the Privacy Policy each time you use the App so that 
you are aware of any changes that are made. 
 
Warning! 

By using the App and accepting the terms and conditions of use of the App you declare that you 
agree with the present Privacy Policy and to the processing of your personal data. 

 

Governing Law 

This Privacy Policy is governed by Cyprus law, and exclusive jurisdiction on any matter relating to 
them will have the proper Cyprus Courts 

 
Contacting the Company  
 
Questions, comments and requests regarding this Privacy Policy are welcomed and should be 
addressed to loyalty@coffeehouse.com.cy  
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