Προωθητική Ενέργεια Πελάτη ScanSnap iX1400 – Adobe® Acrobat®
Όροι & Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας v2.0_010621_GR

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις υπερισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυνέπειας με
οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού. Διατηρήστε ένα
αντίγραφο για τις πληροφορίες σας.

Εταιρεία Προωθητικής Ενέργειας
PFU (EMEA) LIMITED, μία εταιρεία με έδρα την Αγγλία (αριθμός καταχώρησης 01578652) της οποίας η έδρα
βρίσκεται στο Belmont, Belmont Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HE, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ορισμοί
Ορος

Ορισμός

Πελάτης

Κάθε Πρόσωπο που έχει αγοράσει ένα νέο Προϊόν που Πληροί τις
Προϋποθέσεις για προσωπική ή επαγγελματική χρήση, που δεν εργάζεται ή
απασχολείται ή συνδέεται με άλλο τρόπο με την PFU, το Κανάλι Διανομής ή
Μεταπώλησης αυτής, την Fujitsu, ή οποιοδήποτε άτομο δεν συνδέεται
επαγγελματικά με την προωθητική ενέργεια.

Δικαιούχος

Ένας Πελάτης που συμμετέχει σε αυτήν την προωθητική ενέργεια
υποβάλλοντας μία Αξίωση με τη χρήση του Εντύπου Αξίωσης.

Αξίωση

Μία αξίωση για μία Ανταμοιβή που υποβάλλεται μέσω ενός Εντύπου Αξίωσης
που συμπληρώνεται και υποβάλλεται από έναν Πελάτη.

Έντυπο Αξίωσης
PFU
Χώρα που Πληροί τις
Προϋποθέσεις
Προϊόν που Πληροί
τις Προϋποθέσεις

το ηλεκτρονικό έντυπο αξίωσης που αφορά την παρούσα Προσφορά στoν
ιστότοπο αξιώσεων (Ζωντανά από την 1η Μαΐου 2021):
https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/#claim-form
PFU (EMEA) LIMITED, μία εταιρεία με έδρα την Αγγλία (αριθμός καταχώρησης
01578652) της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Belmont, Belmont Road, Uxbridge,
Middlesex, UB8 1HE, Ηνωμένο Βασίλειο.
Μία χώρα που αναφέρεται στην Ενότητα 2 κατωτέρω.
Όπως ορίζεται στην Ενότητα 3 κατωτέρω.

Πρόσωπο

Σημαίνει ένα άτομο ηλικίας 18 ετών και άνω, μία επιχείρηση, μία εταιρεία ή
οποιoδήποτε άλλo νομικό πρόσωπο είτε προσωπικό είτε κεφαλαιουχικό.

Περίοδος Προωθητικής
Ενέργειας

Όπως ορίζεται στην Ενότητα 4 κατωτέρω.

Πολιτική Απορρήτου

Η επίκαιρη πολιτική απορρήτου της PFU, ένα αντίγραφο της οποίας διατίθεται
στη διεύθυνση: https://www.scansnapit.com/uk/privacy-policy/
ή https://ix1400-acrobat.pfuemea3.com/uk/privacy (από την 1η Μαΐου 2021)

Ανταμοιβή

συνδρομή 1 έτους στο Adobe® Acrobat® Pro DC

© 2021 PFU (EMEA) LIMITED. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Σελίδα 1

Προσφορά Προωθητικής Ενέργειας
1. Η παρούσα προσφορά (η «Προσφορά») δίνει το δικαίωμα στους πελάτες που έχουν αγοράσει ένα Προϊόν
που Πληροί τις Προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προώθησης, να υποβάλουν μία Αξίωση να
λάβουν μία ανταμοιβή σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

Κριτήρια Εκλήρωσης Προϋποθέσεων
2. Η παρούσα Προσφορά διατίθεται σε Πελάτες που βρίσκονται σε μία από τις Χώρες που Πληρούν τις
Προϋποθέσεις που αναφέρονται κατωτέρω, οι οποίοι έχουν αγοράσει ένα Προϊόν που Πληροί τις
Προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προώθησης, από έναν μεταπωλητή ή έμπορο που βρίσκεται
σε μία χώρα που Πληροί τις Προϋποθέσεις που αναφέρεται κατωτέρω:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Κροατία
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Νορβηγία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβενία
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Ηνωμένο Βασίλειο

Προϊόντα που Πληρούν τις Προϋποθέσεις
3. Η παρούσα Προσφορά ισχύει για αγορές ΝΕΩΝ Προϊόντων που Πληρούν τις Προϋποθέσεις κατά την
Περίοδο Προώθησης. Περιορίζεται σε αυτά τα προϊόντα που Πληρούν τις Προϋποθέσεις, που
ταυτοποιούνται δια των Αριθμών Συσκευής τους:
• ScanSnap iX1400 (Αριθμός Συσκευής: PA03820-B001)
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Σελίδα 2

Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας
4. Η παρούσα Προσφορά ισχύει μόνο για Προϊόντα που Πληρούν τις Προϋποθέσεις που αγοράστηκαν κατά ή
μεταξύ αυτών των ημερομηνιών:
a. Ημερομηνία έναρξης: 1η Απριλίου 2021
b. Ημερομηνία λήξης: 30 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια για την Υποβολή μιας Αξίωσης
5. Ο Πελάτης πρέπει να περιμένει 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς ενός Προϊόντος που Πληροί τις
Προϋποθέσεις πριν υποβάλει μία Αξίωση (μετρώντας 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που
εμφανίζεται στο τιμολόγιο). Αυτή η διάρκεια 30 ημερών χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών
πωλήσεων για την επικύρωση των Αξιώσεων και για την εξασφάλιση ότι αυτή η Προσφορά δεν θα
χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο από τους Πελάτες που επιστρέφουν ένα Προϊόν που Πληροί τις
Προϋποθέσεις μετά την υποβολή μιας Αξίωσης.
6. Ο Πελάτης πρέπει να υποβάλει την αξίωσή του το αργότερο 60 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του
Προϊόντος που Πληροί τις Προϋποθέσεις (μετρώντας 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που
εμφανίζεται στο τιμολόγιο)
Παράδειγμα 1: Προϊόν που Πληροί τις Προϋποθέσεις που αγοράστηκε την 1η Απριλίου 2021:
• Πρώτη ημερομηνία υποβολής Αξίωσης: 1η Μαΐου 2021 (μετρώντας 30 ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία αγοράς)
• Τελευταία ημερομηνία υποβολής Αξίωσης: 31 Μαΐου 2021 (μετρώντας 60 ημερολογιακές ημέρες
από την ημερομηνία αγοράς)
Παράδειγμα 2: Προϊόν που Πληροί τις Προϋποθέσεις που αγοράστηκε την 30 Ιουνίου 2021:
• Πρώτη ημερομηνία υποβολής Αξίωσης: 30 Ιουλίου 2021 (μετρώντας 30 ημερολογιακές ημέρες από
την ημερομηνία αγοράς)
• Τελευταία ημερομηνία υποβολής αξίωσης: 29 Αυγούστου 2021 (μετρώντας 60 ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία αγοράς)

Υποβολή μιας Αξίωσης
7. Οι Αξιώσεις πρέπει να υποβάλονται από έναν πελάτη που έχει αγοράσει ένα Προϊόν που Πληροί τις
Προϋποθέσεις. Οι Συνεργάτες της PFU, έμποροι, μεταπωλητές, διανομείς ή έμποροι στοκ που συμμετέχουν
δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αξιώσεις για λογαριασμό των πελατών τους. Η Προσφορά δεν
μεταβιβάζεται σε ένα άλλο άτομο.
8. Η απόδειξη αγοράς με τη μορφή τιμολογίου που δείχνει την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος που Πληροί
τις Προϋποθέσεις και τον Αριθμό Συσκευής πρέπει να υποβάλλεται με την Αξίωση χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία μεταφόρτωσης στο ηλεκτρονικό έντυπο Αξίωσης, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να
επικυρώσουμε την Αξίωση. Αν η απόδειξη αγοράς είναι περισσότερες από 1 σελίδες, βεβαιωθείτε ότι όλες
οι σελίδες του εγγράφου έχουν σαρωθεί και μεταφορτωθεί.
9. Μπορεί να υποβληθεί κατ' ανώτατο όριο μία Αξίωση ανά Πελάτη κατά τη διάρκεια της Περιόδου
Προώθησης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγορασμένων προϊόντων που Πληρούν τις Προϋποθέσεις.
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Σελίδα 3

10. Οποιεσδήποτε Αξιώσεις υποβάλλονται με ελλιπείς, λανθασμένες, μη έγκυρες ή ψευδείς πληροφορίες θα
απορριφθούν και τυχόν διπλές Αξιώσεις θα απορριφθούν.
11. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται σε σχέση με αυτήν την Προσφορά καθίστανται ιδιοκτησία της PFU και
δεν θα επιστραφούν. Η υποβολή ψευδών, λανθασμένων, παραπλανητικών ή δόλιων, Αξιώσεων ή
τεκμηρίωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκλεισμό από αυτήν την Προσφορά και μελλοντικές προωθητικές
ενέργειες της PFU και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δίωξη Αυτού που Υποβάλλει την Αξίωση υποβολή
αξιώσεων από την PFU.

Διαδικασία Αξίωσης
12. Προκειμένου να αξιώσει επιτυχώς μία Ανταμοιβή, ο Δικαιούχος πρέπει:
a. Να πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις
b. Να αγοράσει ένα Προϊόν που Πληροί τις Προϋποθέσεις από έναν μεταπωλητή ή έμπορο σε μία
Χώρα που Πληροί τις Προϋποθέσεις
c. Να υποβάλλει την αξίωσή του στον σωστό χρόνο, σύμφωνα με την Ενότητα 6 ανωτέρω.
d. Να επισκεφθεί τη Σελίδα Προορισμού Προωθητικής Ενέργειας διαδικτυακά και να καταχωρίσει τα
απαιτούμενα στοιχεία στο Ηλεκτρονικό Έντυπο Αξίωσης
e. Να μεταφορτώσει ένα αντίγραφο του τιμολογίου για την αγορά του Προϊόντος που Πληροί τις
Προϋποθέσεις
f.

Να διαβάσει και να αποδεχθεί τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου

g. Να συγκατατεθεί στην PFU για συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων που
υποβάλλονται με την Αξίωση
h. Να πληροί όλα τα κριτήρια που περιγράφονται σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις
Σημείωση: Σας συνιστούμε να ελέγξετε για να βεβαιωθείτε ότι τα μηνύματά μας δεν αποκλείονται από φίλτρα
ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επικύρωση και Eκπλήρωση αξίωσης
13. Λίγο μετά την υποβολή μιας αξίωσης, θα σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ορίζεται στο έντυπο αξίωσης όταν υποβλήθηκε. Αυτό το πρώτο μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι επιβεβαιωτικό για να ειδοποιήσει τον δικαιούχο ότι έχει ληφθεί η
υποβολή αξίωσης. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τον φάκελο ανεπιθύμητων μηνυμάτων για να βεβαιωθείτε
ότι δεν χάνετε τις ενημερώσεις μας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
14. Οι αξιώσεις θα διεκπεραιωθούν κανονικά εντός 7 ημερών από την υποβολή τους. Μόλις διεκπεραιωθεί μία
αξίωση, θα σταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον δικαιούχο που θα τον ειδοποιεί ότι η
αξίωσή του έχει Εγκριθεί ή Απορριφθεί βάσει του αν η αξίωση του πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται
σε αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις.
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Σελίδα 4

15. Μετά την Έγκριση μιας αξίωσης, ο αιτών θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Έγκρισης που
θα περιλαμβάνει έναν κωδικό κουπονιού και έναν σύνδεσμο προς έναν επίσημο ιστότοπο της Adobe όπου
μπορεί να εξαργυρώσει το κουπόνι.
•

Μόλις φτάσει στον επίσημο ιστότοπο της Adobe, ο αιτών θα πρέπει να συνδεθεί σε έναν υπάρχοντα
Λογαριασμό Adobe ή να δημιουργήσει έναν νέο Λογαριασμό Adobe και να εισαγάγει τον κωδικό
κουπονιού για τη 12-μηνη συνδρομή που θα προστεθεί στον Λογαριασμό του Adobe.

•

Η δημιουργία ενός Λογαριασμού Adobe απαιτεί από τον αιτούντα να διαβάσει και να αποδεχτεί την
Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της Adobe.

Εξαιρέσεις & Μη Έγκυρες Αξιώσεις
16. Αυτή η προσφορά δεν είναι διαθέσιμη ούτε ισχύει για:
a. Πελάτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός των Χωρών που Πληρούν τις Προϋποθέσεις.
b. Προϊόντα που αγοράστηκαν από μεταπωλητές ή εμπόρους που βρίσκονται σε χώρες εκτός των
Χωρών που Πληρούν τις Προϋποθέσεις.
c. Υπάλληλοι της PFU, Fujitsu ή τα άμεσα μέλη της οικογένειάς τους.
d. Συνεργάτες της PFU, οι αντίστοιχοι αντιπρόσωποί τους, οποιοσδήποτε διανομέας, μεταπωλητής,
έμπορος, έμπορος του διαδικτύου ή έμπορος αποθεμάτων στοκ που συμμετέχουν στην πώληση ή
ενοικίαση προϊόντων, υπηρεσιών προϊόντων σαρωτή σε υπηρεσίες ή λύσεις, ή οποιοδήποτε άτομο
συνδέεται επαγγελματικά με την Προσφορά (ή μέλη της οικογένειας ή του νοικοκυριού του).
e. Αν το Προϊόν που Πληροί τις Προϋποθέσεις στο οποίο βασίζεται η Αξίωση αγοράστηκε για
μεταπώληση, ενοικίαση, χρονομίσθωση ή έχει επαναγορασθεί, από τον δικαιούχο.
f.

Μεταχειρισμένα ή Ανακαινισμένα προϊόντα (π.χ. που αγοράζονται στο eBay) που δεν είναι Νέα
προϊόντα.

17. Με την επιστροφή του Κατάλληλου προϊόντος για το οποίο υποβάλλεται Αξίωση στον μεταπωλητή, τον
πωλητή λιανικής ή άλλο άτομο από το οποίο αγοράστηκε, για οποιονδήποτε λόγο, κατόπιν υποβολής
Αξίωσης, θα ακυρωθεί η εν λόγω Αξίωση και θα δοθεί δικαίωμα στην PFU να σταματήσει ή να ακυρώσει
οποιαδήποτε εκπλήρωση Ανταμοιβής και να αποκλείσει την υποβολή περαιτέρω Αξιώσεων από τον
Πελάτη. Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται.
18. Αυτή η Προσφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά, έκπτωση
ή προώθηση ενέργεια της PFU, όπου η τιμολόγηση διαφορετική από την συνήθη τιμολόγηση έχει
προσφερθεί στον Πελάτη από την PFU ή μέσω μεταπωλητών, εμπόρων ή άλλων διανομέων.
19. Η PFU διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε Αξίωση, αν μετά από διερεύνηση, διαπιστωθεί ότι
υπάρχουν δόλιες δραστηριότητες ή άλλες ανωμαλίες στην αλυσίδα εφοδιασμού από τον διανομέα έως τον
μεταπωλητή στον τελικό χρήστη ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο θεωρείται ότι δεν είναι στο πνεύμα της
Προσφοράς.
20. Κάθε αξίωση που χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα, επωνυμία εταιρείας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή σειριακό αριθμό σαρωτή με άλλη αξίωση, θα απορρίπτεται
ως διπλότυπη αξίωση σύμφωνα με το άρθρο 9.
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Σελίδα 5

21. Οποιαδήποτε αξίωση υποβάλλεται με απόδειξη αγοράς που δείχνει ότι το προϊόν αγοράστηκε από τον
δικαιούχο, απευθείας από έναν διανομέα, θα απορριφθεί σύμφωνα με τον όρο 16d.
22. Σε καμία περίπτωση η PFU δεν θα μπορεί να επεξεργαστεί αξιώσεις ή να διεκπεραιώσει τυχόν αντικείμενα
που προσφέρονται σε προηγούμενες προσφορές που έχουν ήδη λήξει. Μπορούμε να επεξεργαστούμε μόνο
αξιώσεις και να ικανοποιήσουμε τα προσφερόμενα αντικείμενα για την τρέχουσα προσφορά.

Περιορισμός Ευθύνης
23. Η PFU δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικές, υλικοτεχνικού εξοπλισμού, λογισμικό, διακομιστές,
ιστότοπους ή διαδικτυακές αποτυχίες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που είτε εμποδίζει ή εμποδίζει με
άλλο τρόπο τον Πελάτη να υποβάλει Αξίωση είτε να συμμετάσχει με άλλο τρόπο σε αυτήν την Προσφορά.
24. Οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση που προκύπτει από αυτήν την Προσφορά θα είναι ευθύνη του
Δικαιούχου.
25. Η PFU μπορεί να κηρύξει άκυρη την Προσφορά όταν φορολογείται, ρυθμίζεται, απαγορεύεται ή
περιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αποφάσεις της PFU σχετικά με οποιαδήποτε και όλες τις
πτυχές αυτής της Προσφοράς θα είναι οριστικές και δεσμευτικές.
26. Η PFU δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αδυναμία τρίτου μέρους να εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις.
27. Η PFU διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει αυτήν την Προσφορά ή αυτούς τους Όρους
και Προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο.

Άλλα Νομικά Θέματα
28. Η Αξίωση θα εγκρίνεται και η Ανταμοιβή θα αποστέλλεται στον Πελάτη μόνο κατόπιν ικανοποίησης από
πλευράς του όλων των κριτηρίων και των υποχρεώσεων του Πελάτη που ορίζονται στους παρόντες Όρους
και Προϋποθέσεις. Υποβάλλοντας μια Αξίωση, ο Πελάτης επιβεβαιώνει την αποδοχή των παρόντων Όρων
και Προϋποθέσεων και της Πολιτικής Απορρήτου.
29. Η PFU διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη χρήση του προωθητικού ιστότοπου,
συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP των χρηστών, ώστε να μπορεί να εντοπίσει κατάχρηση και να
ακυρώσει αξιώσεις, αν έχει λόγους να πιστεύει ότι τέτοιες αξιώσεις δεν πληρούν τα κριτήρια
καταλληλότητας που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή αυτοί άλλως έχουν
παραβιαστεί.
30. Αυτή η Προσφορά και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με
τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και κάθε μέρος συμφωνεί αμετάκλητα να υπόκειται στην
αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών και Ουαλικών δικαστηρίων σε σχέση με όλες τις διαφορές που
προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν την Προσφορά και τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
31. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά και έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η
έκδοση στην Αγγλική γλώσσα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων (και οποιαδήποτε ειδοποίηση ή άλλο
έγγραφο που σχετίζεται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις υπερισχύει όταν υπάρχει οποιαδήποτε
σύγκρουση ή ασυνέπεια).
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Υποστήριξη Πελατών
Αν χρειάζεστε βοήθεια ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Προσφορά ή την κατάσταση μιας Αξίωσης, μπορείτε
να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του LiveChat.
Ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα - Παρασκευή, 09.00 – 17,00 τοπική ώρα και όταν εμφανίζεται στον ιστότοπο το
αναγνωριστικό LiveChat.

Δήλωση Απορρήτου
Η PFU (EMEA) LIMITED «Ο Ελεγκτής Δεδομένων» λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία του απορρήτου
σας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τον ρητό συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο
δόθηκαν και δεν θα τα κοινοποιήσουμε σε κανέναν που δεν ενεργεί για λογαριασμό μας χωρίς την άδειά σας. Τα
προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους συνεργάτες και τους αντιπροσώπους μας «Οι
Επεξεργαστές Δεδομένων» για διαχείριση πελατών, πωλήσεις, μάρκετινγκ και έρευνα για προϊόντα και υπηρεσίες
που παρέχονται από την PFU (EMEA) LIMITED. Τα δεδομένα σας θα προστατευθούν τόσο φυσικά όσο και
ηλεκτρονικά σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και θα διατηρηθούν μόνο για όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε
στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Ελεγκτής Δεδομένων
PFU (EMEA) LIMITED
Belmont
Belmont Road
Uxbridge
Middlesex
UB8 1HE
Ηνωμένο Βασίλειο

Επεξεργαστής Δεδομένων
Sykes Global Services Limited
Calder House
599 Calder Road
Edinburgh
EH11 4GA
Ηνωμένο Βασίλειο
Κατά τη δημιουργία ενός Λογαριασμού Adobe, η Adobe Inc καθίσταται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που
συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα του λογαριασμού σας βάσει ξεχωριστής συμφωνίας
απορρήτου δεδομένων μεταξύ του κατόχου του λογαριασμού και της Adobe, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου
της. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας Adobe δεν κοινοποιούνται στην PFU.
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Σχετικά με την PFU
Οι σαρωτές εγγράφων ScanSnap σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από την PFU LIMITED, μία εταιρεία του ομίλου
Fujitsu. Διατίθενται στην αγορά και υποστηρίζονται στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική από την PFU
(EMEA) LIMITED, θυγατρική της PFU LIMITED.
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