
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων   

Δέσμευσή μας η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο 

Το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα είναι σημαντικό.  Στην Trimble πιστεύουμε ότι τα προσωπικά 
δεδομένα που επιλέγετε να μας κοινοποιήσετε μέσω διαδικτύου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για να 
σας παρέχουμε την υψηλότερη ποιότητα προϊόντων, υπηρεσιών και υποστήριξης. Προβάλλουμε αυτή τη 
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να σας γνωρίσουμε τις πρακτικές διαχείρισης 
δεδομένων που εφαρμόζουμε στις Ιστοσελίδες της Trimble, μεταξύ αυτών τι είδους πληροφορίες 
συγκεντρώνονται και παρακολουθούνται, πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες και σε ποιους 
κοινοποιούνται. Μπορεί να τροποποιούμε τη  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας κατά 
καιρούς προκειμένου να παρακολουθούμε τις επαγγελματικές εξελίξεις, αλλά και για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα συχνά για να ενημερώνεστε για τις 
όποιες τροποποιήσεις. 

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει γενικά όλων των εταιρικών ιστοσελίδων 
Trimble και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Ιστοσελίδες όπως έργα Trimble Inc. από τις 
εγκαταστάσεις της. Μερικές από τις θυγατρικές ή τα προγράμματά μας μπορούν να έχουν τις δικές τους 
διαφορετικές πολιτικές. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε αυτή την πολιτική προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής και την πολιτική απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε. 

Συγκατάθεση για τη χρήση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων 

Παρακαλούμε, σημειώστε ότι εάν υποβάλετε προσωπικά δεδομένα στις ιστοσελίδες της Trimble, τα 
αποστέλλετε σε εμάς (Trimble Inc), στις Η.Π.Α..  Θα συλλέξουμε, επεξεργαστούμε και μεταβιβάσουμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
αλλά κατά πάσα πιθανότητα όχι σύμφωνα με τη νομοθεσία του τόπου όπου βρίσκεστε.  Αποστέλλοντας 
τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια ιστοσελίδα της Trimble, παρέχετε τη συγκατάθεση σας στην 
συλλογή, χρήση, αποθήκευση και διαβίβασή τους από την Trimble στις βάσεις δεδομένων μας και άλλες 
εγκαταστάσεις, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, για τον σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται και σύμφωνα 
με την πολιτική που προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται στο διαδίκτυο 

Μπορείτε να περιηγηθείτε τις περισσότερες ιστοσελίδες μας χωρίς να δώσετε προσωπικά δεδομένα. Στις 
περιπτώσεις αυτές καταγράφονται μόνο γενικά μη προσωπικά δεδομένα, από τα οποία δεν είναι δυνατόν 
να ταυτοποιηθεί το υποκείμενο και τα οποία η Trimble καταγράφει από όλες τις επισκέψεις στις 
ιστοσελίδες της, όπως πάροχο διαδικτυακής πρόσβασης, λειτουργικό σύστημα, τύπο διακομιστή και 
σελίδες που επισκέπτεστε. Αυτό σημαίνει ότι οι ενέργειες ενός χρήστη καταγράφονται, αλλά ο χρήστης 
δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί.   

Υπάρχουν περιπτώσεις, όμως, όπου εμείς ή επαγγελματικοί συνεργάτες μας (όπως εξωτερικοί πάροχοι 
υπηρεσιών που κατονομάζονται παρακάτω) μπορεί να χρειάζονται από σας κάποια στοιχεία.  

Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικά στοιχεία αν:  

• Ανοίξετε ή εγγραφείτε για πρόσβαση σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας, για παράδειγμα, 
http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx  

• Προμηθευτείτε προϊόντα και υπηρεσίες  
• Εγγραφείτε για χρήση προϊόντων της Trimble  
• Ζητήσετε υλικό, υπηρεσίες πελατών ή άλλες υπηρεσίες και υποστήριξη, επισκευή ή αναβάθμιση 

προϊόντων  

http://www.trimble.com/Support/Index_Training.aspx


• Εγγραφείτε σε λίστες για την αποστολή ενημερωτικών επιστολών και παροχής διαδικτυακών 
υπηρεσιών  

• Πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες χρηματοδοτούμενες 
από την Trimble  

• Δημιουργήσετε προφίλ χρήστη για να λαμβάνετε στο μέλλον πληροφορίες, ειδικές προσφορές και 
επικοινωνία.  

• Υποβάλετε αίτηση για απασχόληση σε αντίστοιχη κενή θέση εργασίας στην Trimble.  
• Εγγραφείτε στη  Διεθνή Διάσκεψη Χρηστών της Trimble  

Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία χρέωσης 
(π.χ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, αριθμό και ημερομηνία λήξης πιστωτικής κάρτας) και στοιχεία 
για το προϊόν ή την υπηρεσία που προμηθεύεστε (π.χ. κωδικό προϊόντος, έκδοση, αριθμό σειράς, κωδικό 
πελάτη). Μπορεί, επίσης, να σας ζητηθούν δημογραφικά ή άλλα προσωπικά στοιχεία, η υποβολή όμως 
τέτοιων στοιχείων είναι προαιρετική. Παρέχοντας τα στοιχεία στην Trimble παρέχετε την συγκατάθεση 
σας στη μεταφορά τους στις βάσεις δεδομένων και τα αρχεία μας, οπουδήποτε και αν βρίσκονται.  

Χρήση δεδομένων  

Η Trimble χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στις ιστοσελίδες της για τον σκοπό για 
τον οποίο ζητούνται ή όπως χρειάζεται ή επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. σε ορισμένες 
χώρες μπορεί να υποχρεούμαστε να τηρούμε τιμολόγια βάσει της φορολογικής νομοθεσίας).  Μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε για να σας ενημερώσουμε αργότερα για 
νέες εξελίξεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε προμηθευτεί ή νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές και 
υπηρεσίες που προσφέρονται από την Trimble, τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες της 
("Trimble Companies") ή τους επαγγελματικούς της συνεργάτες.  Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι 
μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε περαιτέρω πληροφορίες από την Trimble, όπως αναφέρεται 
αναλυτικά παρακάτω. Χρησιμοποιούμε μη- προσωπικά δεδομένα για την ανάλυση τάσεων στις 
πωλήσεις, σε γεωγραφική, χρονική και δημογραφική βάση. 

Συγκεκριμένες χρήσεις προσωπικών δεδομένων που αποκλίνουν από την παρούσα Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (εάν υπάρχουν) μπορεί να αναφέρονται στους Όρους χρήσης ή τους Όρους 
Παροχής Υπηρεσιών ή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συγκεκριμένων υπηρεσιών, 
που εφαρμόζονται σε ορισμένες υπηρεσίες, διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες. Σε περίπτωση που  
ενημερωθείτε για ενδεχόμενες χρήσεις των προσωπικών σας στοιχείων, διαφορετικές από αυτές που 
περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στα πλαίσια της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών από εμάς ή της εγγραφής σας σε συγκεκριμένο διαγωνισμό ή προωθητική ενέργεια, 
οι χρήσεις πληροφοριών που αναφέρονται στις συμβάσεις αυτές, τους διαγωνισμούς ή τις προωθητικές 
ενέργειες θα υπερισχύουν της παρούσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  Παρακαλούμε 
να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους χρήσης, Όρους εξυπηρέτησης και τις πολιτικές προστασίας 
προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται, στις υπηρεσίες που λαμβάνετε ή στους διαγωνισμούς ή 
προωθητικές ενέργειες στις οποίες εγγράφεστε ή συμμετέχετε. 

Με ποιους μοιραζόμαστε πληροφορίες 

Υπό κανονικές συνθήκες, η Trimble δεν πρόκειται να πουλήσει, ανταλλάξει ή εκμισθώσει προσωπικές 
πληροφορίες σε άλλους, από τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεσή 
σας. Η Trimble μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω διαδικτύου σε 
εταιρείες της Trimble και όπως αναφέρεται παρακάτω:  

• Συνδεδεμένες εταιρείες και επαγγελματικούς συνεργάτες.  Συνεργαζόμαστε με συνδεδεμένες 
εταιρείες και επαγγελματικούς συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας για τις χρήσεις που 
περιγράφονται παραπάνω. Για παράδειγμα, ένας από τους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών 
που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να φιλοξενεί ή να λειτουργεί στο διαδίκτυο μια υπηρεσία της 
Trimble ή να επεξεργάζεται συναλλαγές με πιστωτική κάρτα. Όταν μια συνδεδεμένη εταιρεία ή 



ένας από τους επαγγελματικούς μας συνεργάτες εμπλέκεται σε συναλλαγή μαζί σας, μπορεί να 
μοιραζόμαστε προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συναλλαγή. 
   

• Εξουσιοδοτημένους εμπόρους και διανομείς της Trimble.  Εργαζόμαστε μαζί και μέσω μελών του 
δικτύου διανομής μας για να παρέχουμε στους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες 
πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας . Για παράδειγμα, η Trimble μπορεί να 
προωθήσει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός υποψήφιου πελάτη σε έναν εξουσιοδοτημένο έμπορο 
της Trimble για να ανταποκριθεί στο ερώτημα ενός πελάτη για τα προϊόντα της Trimble.  Ή η 
Trimble μπορεί να προωθήσει τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσει ένας εξουσιοδοτημένος 
πωλητής της Trimble να παρέχει στους πελάτες ενημέρωση για ένα προϊόν. Η Trimble απαιτεί 
από τους εμπόρους και διανομείς της να τηρούν εμπιστευτικά τα προσωπικά δεδομένα των 
πελατών ή των υποψηφίων πελατών που τους κοινοποιεί.         
   

• Πράκτορες.  Χρησιμοποιούμε πράκτορες που ενεργούν για λογαριασμό μας. Για παράδειγμα, οι 
πράκτορες μπορεί να διεκπεραιώνουν παραγγελίες, να παρέχουν υποστήριξη ή να οργανώνουν 
κληρώσεις. Στους πράκτορες παρέχεται πρόσβαση μόνο στα στοιχεία που χρειάζονται για να 
εκτελέσουν το έργο τους και η Trimble απαιτεί από τους πράκτορές της να τηρούν εμπιστευτικά 
τα προσωπικά στοιχεία που τους κοινοποιεί.  
   

• Συγχωνεύσεις και αναδιοργανώσεις.  Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης της εταιρείας, όπως 
συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από την Trimble, που 
λαμβάνει χώρα εκτός της φυσιολογικής ροής εργασιών, μπορεί να μεταβιβαστούν σε τρίτους τα 
στοιχεία πελατών.  
   

• Άλλες καταστάσεις.  Τέλος, η Trimble μπορεί να αποκαλύψει προσωπικά ταυτοποιήσιμα στοιχεία 
αν πιστεύουμε, καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι ευλόγως απαραίτητο για (i) συμμόρφωση προς 
τον νόμο, (ii) εφαρμογή ή επιβολή των όρων της συμφωνίας χρήστη μας (π.χ. των όρων χρήσης 
της ιστοσελίδας της Trimble) ή (iii) προστασία δικαιωμάτων, ιδιοκτησίας ή ασφάλειας της Trimble, 
των χρηστών της ιστοσελίδας μας ή άλλων.  
   

Συγκεκριμένοι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών 

Οι παρακάτω εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών συλλέγουν πληροφορίες από τις ιστοσελίδες μας:  

• Όταν προμηθεύεστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας από το διαδίκτυο, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και χρέωσής σας συλλέγονται από τη Wells Fargo Merchant Solutions. 
Παρακαλούμε, δείτε τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Wells Fargo στη 
διεύθυνση: http://www.wellsfargo.com/privacy_security/index.jhtml για μια πλήρη περιγραφή των 
αναλυτικών διαδικασιών εμπιστευτικότητας και του συστήματος ασφαλείας της Wells Fargo.  
     

• http://www.verisign.com  
Η Trimble χρησιμοποιεί τη VeriSign, Inc. για την επεξεργασία των συναλλαγών μέσω πιστωτικής 
κάρτας. Η Trimble διαβιβάζει στη VeriSign το όνομα του πελάτη και τα στοιχεία της πιστωτικής 
του κάρτας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη VeriSign, παρακαλούμε επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα της στη διεύθυνση http://www.verisign.com/Privacy/index.html.  

Σύνδεσμοι 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ιστοσελίδες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλες 
ιστοσελίδες. Όταν μπαίνετε σε ιστοσελίδα τρίτων, ακόμα και αν αυτή περιέχει το λογότυπο της Trimble και 
περιεχόμενο που αφορά προϊόντα και υπηρεσίες της Trimble, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι μια 
τέτοια ιστοσελίδα είναι ανεξάρτητη από την Trimble.  Δεν ελέγχουμε τις πολιτικές προστασίας 
προσωπικών δεδομένων στις ιστοσελίδες τρίτων. Αν πατήσετε σε μια παραπομπή ή σύνδεσμο προς 
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ιστοσελίδα τρίτων και υποβάλετε τα στοιχεία σας, θα υπόκειστε στην πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδομένων αυτών των τρίτων. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι του νόμου για 
την πολιτική ή τις ενέργειες τρίτων. Ο σύνδεσμος προς ιστοσελίδα τρίτων δεν σημαίνει ότι τον 
αποδεχόμαστε. 

Επιλογή 

Η Trimble δεν πρόκειται να κοινοποιήσει προσωπικά ταυτοποιήσιμα δεδομένα που αποκτά μέσω του 
διαδικτύου παρά μόνο όπως ρητά αναφέρεται παραπάνω, και παρέχοντας σας τη δυνατότητα να 
συναινέσετε ή να αρνηθείτε μια τέτοια κοινοποίηση. Όταν τοποθετείτε παραγγελία για προϊόντα της 
Trimble, εγγράφεστε ως χρήστης των προϊόντων, των υπηρεσιών ή προωθητικών ενεργειών της Trimble, 
ή όταν υποβάλετε ένα προφίλ χρήστη, σας δίνεται η δυνατότητα να μας ενημερώσετε αν επιθυμείτε να 
λάβετε στο μέλλον πληροφορίες, ειδικές προσφορές και επικοινωνία μέσω e-mail. Κάθε αυτόκλητη 
επικοινωνία διαφήμισης και προώθησης μέσω e-mail σας δίνει τη δυνατότητα να απορρίψετε κάθε 
ανάλογη επικοινωνία στο μέλλον. Επιπλέον, ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να επιλέξετε να σταματήσετε να 
λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες από την Trimble αποστέλλοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση 
privacy@Trimble.com. Η Trimble θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμμορφωθεί σε εύλογο 
χρόνο με ένα τέτοιο αίτημα. 

Cookies και επιλογές για τον έλεγχο της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας 

Τα cookies είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του 
διαδικτύου, τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Ορισμένες σελίδες της Trimble χρησιμοποιούν 
cookies, τα οποία αποστέλλονται από την Trimble ή τρίτους συνεργάτες της, για την καλύτερη 
εξυπηρέτησή σας όταν επιστρέψετε στην ιστοσελίδα. Αν προτιμάτε να μη λαμβάνετε cookies, έχετε την 
επιλογή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης να σας προειδοποιεί πριν αποδεχθεί cookies ή απλά να 
τα απορρίπτει. Αν το κάνετε, όμως, ορισμένα τμήματα σε ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να μη 
λειτουργούν κανονικά. 

Πρέπει να γνωρίζετε ότι αν εκούσια αποκαλύψετε προσωπικά στοιχεία στο διαδίκτυο σε δημόσιο χώρο, 
τα στοιχεία αυτά μπορούν να συλλεγούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Δεν ελέγχουμε τις 
ενέργειες των επισκεπτών και των εγγεγραμμένων χρηστών μας. Αν αποκαλύψετε προσωπικά στοιχεία 
σε έρευνα, πίνακα ανακοινώσεων ή άλλο δημόσια προσπελάσιμο τμήμα ιστοσελίδας της Trimble, το 
κάνετε με δική σας ευθύνη και κατανοείτε ότι οι πληροφορίες που κοινοποιείτε μπορούν να συλλεγούν και 
χρησιμοποιηθούν από άλλους για την αποστολή μηνυμάτων ή διαφημίσεων, ή για άλλους σκοπούς. 
Παρακαλούμε να θυμάστε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ξεκινά από εσάς. Εσείς 
έχετε την αποκλειστική ευθύνη να διατηρείτε μυστικό κάθε κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και 
πρέπει πάντα να προσέχετε όταν αποκαλύπτετε πληροφορίες στο διαδίκτυο. Παρότι εμείς θα 
καταβάλλουμε κάθε επαγγελματικά εύλογη προσπάθεια να διαφυλάξουμε τα  προσωπικά σας δεδομένα, 
καμία μετάδοση μέσω διαδικτύου δεν μπορεί να θεωρείται απολύτως ασφαλής. Η Trimble δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αποκάλυψη δεδομένων λόγω σφαλμάτων στη μετάδοση ή ενεργειών 
αναρμόδιων τρίτων. Η Trimble δεν μπορεί να εξασφαλίσει ή να εγγυηθεί την ασφάλεια οποιασδήποτε 
πληροφορίας μεταδίδετε σε μας ή από τις δικές μας υπηρεσίες. 

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να διορθώσετε τα στοιχεία σας  

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που σας 
αφορούν τα οποία συλλέγουμε και συντηρούμε σε ανακτήσιμη μορφή, ακολουθώντας την παρακάτω 
διαδικασία:  

1. Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο του Προγράμματος Προσωπικών Δεδομένων της Trimble στη 
διεύθυνση privacy@Trimble.com για γενικές ερωτήσεις ή με το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων της 
Trimble στη διεύθυνση HR_HELP@Trimble.com για την online υποβολή αιτήματος παροχής 
στοιχείων σας, στέλνοντας πλήρες και αναλυτικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει:  
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 Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο)  

 Λεπτομέρειες του αιτήματός σας (π.χ. αλλαγή e-mail, διαγραφή από κάποια 
ενημέρωση, ανασκόπηση προσωπικών στοιχείων κλπ.). Παρακαλούμε, να είστε 
πολύ συγκεκριμένοι για τους λόγους για τους οποίους επικοινωνείτε μαζί μας.  

2. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την ασφάλειά σας, θα πάρουμε εύλογα 
μέτρα για να πιστοποιήσουμε την ταυτότητά σας πριν σας εγκρίνουμε πρόσβαση σε πληροφορίες 
ή διορθώσεις.  

3. Δεν θέτουμε χρονικά όρια ή όρια αμοιβής για τη δυνατότητα πρόσβασης των στοιχείων από 
μέρους σας, διατηρούμε όμως το δικαίωμα να απορρίψουμε παράλογα αιτήματα για πρόσβαση 
και διόρθωση στοιχείων. Αν ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους 
που απορρίφθηκε το αίτημά σας εξηγώντας παράλληλα μια διαδικασία επίλυσης διαφορών που 
μπορεί να θελήσετε να τη χρησιμοποιήσετε.  

4. Αν τα στοιχεία στα οποία ζητάτε πρόσβαση δεν τηρούνται σε ανακτήσιμη μορφή, θα σας 
εξηγήσουμε γιατί δεν είναι δυνατή η πρόσβαση και πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αυτού 
του τύπου οι πληροφορίες.  

5. Αν τα στοιχεία στα οποία ζητάτε πρόσβαση τηρούνται σε ανακτήσιμη μορφή, θα απαντήσουμε 
στο αίτημά σας μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες. Πρόσβαση στις πληροφορίες θα σας 
παρασχεθεί με τη μορφή κοινοποίησης, χωρίς να έλθετε σε άμεση επαφή με τα αρχεία μας, είτε 
εντός είτε εκτός διαδικτύου.  

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας 

Αν έχετε αιτήματα ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , 
μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@Trimble.com. 

Επίσημη γλώσσα.  Η επίσημη γλώσσα της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
είναι τα Αγγλικά.  Για λόγους ερμηνείας ή σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της έκδοσης της παρούσας 
Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα Αγγλικά και της έκδοσης σε οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα, υπερισχύει η έκδοση στα Αγγλικά. 
 
Έκδοση 28 Νοεμβρίου του 2016 
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