Περίοδος διατήρησης δεδομένων Πελάτη

Εγγραφή πελάτη και δεδομένα που
σχετίζονται με τη δημιουργία λογαριασμού
μέσω Διαδικτύου
Τιμολόγια, αποδείξεις και φορολογικές
δηλώσεις (συμπεριλαμβανομένων των
σχετικών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα)
Επικοινωνία με την Oriflame
(συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών,
τηλεφωνικών καταγραφών, SMS και άλλων
Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελατών).
Δεδομένα που παρέχονται κατά τη διάρκεια
live εκδηλώσεων μέσω video, ή
δημοσιεύονται από μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, ή ιστοσελίδες επικοινωνίας)
Πληροφορίες που σχετίζονται με την
απόδοσή σας σαν Πελάτη, όπως: ιστορικό
αγορών, παράδοση παραγγελιών και
ανάλυση προτιμήσεων
Πληροφορίες που σχετίζονται με την παροχή
ενεργειών άμεσου μάρκετινγκ,
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης
της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας
μάρκετινγκ με εσάς
Πληροφορίες σχετικές με τη συμμετοχή σας
σε διαγωνισμούς, κληρώσεις ή άλλα κουίζ

Cookies και / ή προσωπικά δεδομένα που
συγκεντρώνονται μέσω cookies
Δεδομένα απαραίτητα για την επίλυση
αξιώσεων, αιτημάτων που συνδέονται με
δεδομένα και άλλα ζητήματα που επιδέχονται
αμφισβήτηση
Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία
με βάση τη συγκατάθεσή σας
Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
με βάση το έννομο συμφέρον της εταιρείας

Για τη διάρκεια της συνεργασίας με την
Oriflame και για περίοδο που δεν υπερβαίνει
τα 2 χρόνια μετά τη λύση της
Για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα [7/10]
χρόνια μετά την έκδοση του τιμολογίου/της
απόδειξης ή της φορολογικής δήλωσης
Για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα [2] χρόνια
από την ημερομηνία του γεγονότος

Για τη διάρκεια της συνεργασίας με την
Oriflame και για περίοδο που δεν υπερβαίνει
τα 2 χρόνια μετά τη λύση της
Για τη διάρκεια της συνεργασίας με την
Oriflame, ή έως ότου αρνηθείτε τη λήψη
επικοινωνίας μάρκετινγκ, και όχι
μεγαλύτερης από 1 χρόνο μετά την τελευταία
παραγγελία
Για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται
στους όρους και προϋποθέσεις του
διαγωνισμού και για όσο διάστημα απαιτείται
για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων
(π.χ. φορολογικές απαιτήσεις,
διακανονισμός απαιτήσεων)
Σύμφωνα με την πολιτική Cookie έως και 2
χρόνια μετά την επίσκεψή σας στην
ιστοσελίδα μας
Για όσο διάστημα απαιτείται για την επίλυση
του ζητήματος και σύμφωνα με τους νομικούς
κανονισμούς
Μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση
Μέχρι να μην έχετε αντιρρήσεις για μια
τέτοια επεξεργασία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο αποθήκευσης των δεδομένων σας,
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Εταιρείας privacy@Oriflame.com.

