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Δήλωση συγκατάθεσης για λήψη ενημερώσεων (newsletter) 

 

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι,  

Σας ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή σας / για τις αγορές σας από το κατάστημα Crazy Feat.  

Τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγονται μέσω της παρούσας δήλωσής σας, θα χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τον σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με τα προϊόντα, τις προσφορές και τις εκδηλώσεις του 

καταστήματος Crazy Feat και θα τηρηθούν για αόριστο χρονικό διάστημα, μέχρι δηλαδή να ζητήσετε την διακοπή της 

λήψης ενημερώσεων και της επεξεργασίας των δεδομένων σας. 

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η επιχείρηση με την επωνυμία «CRAZY FEAT E.E.», 

η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Αλεξάνδρου αριθ.33, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17561. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους παρόντες όρους και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. 

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που τηρεί η CRAZY FEAT E.E.. 

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, την διαγραφή 

των δεδομένων σας, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, την φορητότητά τους, καθώς και να εναντιωθείτε στην 

επεξεργασία τους. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεση που μας παρέχετε με την παρούσα δήλωση, 

χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, καθώς και 

για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε 

μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την επιχείρηση CRAZY FEAT E.E.: κα Μαρία Γκότση, Τηλέφωνο 2109859623, E-mail 

hello@crazyfeat.gr  Διεύθυνση: Αγίου Αλεξάνδρου αριθ. 33, Αθήνα, Παλαιό Φαληρο, ΤΚ 17561. 

 

 Όνομα & Επώνυμο  

 Κινητό Τηλέφωνο  

 E-mail   

 Διεύθυνση ή/& Τ.Κ. 

 

 

Αριθμός Κάρτας Μέλους 

*Συμπληρώνεται από την Crazy Feat 

 

 

Επιθυμώ να λαμβάνω νέα και ενημερώσεις από το Crazy Feat σχετικά με τα προϊόντα, τις προσφορές, τις εκδηλώσεις 

και τα νέα του. 

 

                   Επιθυμώ                                                                                    Δεν επιθυμώ                           

 

………………., ……………………………. (τόπος, ημερομηνία) 

…………………………….. (υπογραφή) 
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Statement of Consent to receive updates (newsletter) 

 

Dear Friends,  

Thank you very much for visiting / shopping at Crazy Feat. 

Your personal information, collected through this statement, will be used solely for the purpose of informing you about 

Crazy Feat store products, promotions and events and will be kept indefinitely, thus; until you request from us to stop 

receiving updates or/and keeping your data. 

The person responsible for the processing of your personal data is the company "CRAZY FEAT L.P.", based in Athens, 

33 Agios Alexandrou str., Palaio Faliro, PC. 17561. 

The processing of personal data is governed by the present terms and conditions of the applicable national and European 

law on personal data. 

You have the right at any time to access your personal data held by CRAZY FEAT L.P. and you have the right to request 

correction and, if lawful conditions exist, deletion of your data, restriction of processing, portability, as well as oppose 

their editing. You may at any time revoke your consent to this Statement, but without prejudice to the legality of the 

processing based on it prior to its revocation. 

To access your personal information, exercise your rights and any comments, questions or requests regarding the use of 

your personal information, please contact us using the following contact details: 

Contact Person for CRAZY FEAT L.P.: care of Mrs Maria Gotsi, Phone 00302109859623, E-mail hello@crazyfeat.gr 

Address: Agios Alexandrou str. 33, Athens, Palaio Faliro, PC 17561. 

 

 Name & Surname  

Mobile Phone Number  

 E-mail   

 Address or/and Postal Code 

 

 

Member’s Club Card Number 

*to be filled in by Crazy Feat 

 

 

I would like to receive news and updates from Crazy Feat about its products, promotions, events and news. 

 

                        Ι Agree                                                                              I do not Agree                           

………………., ……………………………. (Place, date) 

…………………………….. (signature) 


