
Privacy Policy of Legion Run 
Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στην προστασία του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων. 
Οι παρακάτω πολιτικές εφαρμόζονται στην ιστοσελίδα του Legion Run: www.legionrun.com. 

1. Σκοπός 
Αυτή η πολιτική απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει (1) για τα είδη των προσωπικών 
δεδομένων που μπορεί να συγκεντρώσουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην 
ιστοσελίδα, (2) το λόγο για τον οποίο συλλέγουμε τα δεδομένα σας, (3) πού χρησιμοποιούμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα, (4) πότε υπάρχει περίπτωση να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα, και (5) πώς μπορείτε εσείς να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα. 
  
Σας ενημερώνουμε ότι οι πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου 
ισχύουν μόνο για πληροφορίες που συγκεντρώνουμε στην ιστοσελίδα μας. Δεν ισχύουν για 
πληροφορίες που παρέχετε στο mynextrun.com για την εγγραφή σας σε μια εκδήλωση ή σε 
τρίτους που διατηρούν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα μας. 

2. Η αποδοχή 
Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην 
Πολιτική Απορρήτου μας. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου μας, 
παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. 
  
Διατηρούμε το δικαίωμα για τροποποίηση ή αλλαγή των όρων της Πολιτική Απορρήτου από 
καιρού εις καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μας 
μετά τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς, θα σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. 

3. Επικοινωνία 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την πολιτική απορρήτου, αναπάντητες 
απορίες, ή επιθυμείτε να κάνετε αλλαγές σε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που 
έχουμε συλλέξει, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
στο info@legionrun.com. 

4. Οι πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε 
Με εξαίρεση τα όσα περιγράφονται παρακάτω, δεν πουλάμε, ανταλλάζουμε, παραχωρούμε, ή 
ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. 

 (α) Προσωπικές πληροφορίες. Η χρήση ορισμένων από τις λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως η 
εγγραφή για να λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο, ή ανταπόκρισή σας σε μια από τις έρευνες 
μας  που μπορεί να απαιτεί να παρέχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, με άλλα λόγια, οι 
πληροφορίες που σας προσδιορίζουν ή σας περιγράφουν, όπως το όνομά σας, η ηλεκτρονική σας 
διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα, την ηλικία και το φύλο 
(«προσωπικά δεδομένα»). Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά 
σας δεδομένα που λαμβάνουμε από άλλες πηγές, π.χ. οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από 
mynextrun.com κατά την εγγραφή σας για μια εκδήλωση. Η mynextrun.com έχει τη δική της πολιτική 
απορρήτου και θα πρέπει να ανατρέξετε σε αυτή για οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε σχετικά 
με τις πληροφορίες που συλλέγει η mynextrun.com κατά την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε από τις 
εκδηλώσεις μας. 

(β) Ανώνυμες Πληροφορίες. Ακόμα κι αν δεν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο ή 
συμπληρώσετε μια έρευνα, όταν απλά και μόνο επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορεί να 
συλλέξουμε ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι διακομιστές μας κρατούν 
ημερολόγιο δραστηριοτήτων που παρακολουθεί όλους τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Οι 
πληροφορίες στο αρχείο καταγραφής δραστηριότητας είναι ανώνυμες και, ως εκ τούτου, δεν 

http://www.legionrun.com/
mailto:info@legionrun.com


προσδιορίζουν την ταυτότητά σας. Οι ανώνυμες πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής μας 
μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα δεδομένα: τη διεύθυνση IP σας, το 
εγγεγραμμένο domain σας ή τον διακομιστή που έχετε σπίτι σας, την ώρα της πρόσβασης, την 
ημερομηνία πρόσβασης, ιστοσελίδα (ες) που επισκεφθήκατε, τον αριθμό των κλικ, αναφορές 
προβλημάτων λογισμικού, τον τύπο του πλοηγού διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, τον κώδικό σας, 
όρους αναζήτησης, αποτελέσματα αναζήτησης, τους χρόνους πρόσβασης και διευθύνσεις που 
αναφέρονται σε ιστοσελίδες. 

(γ) Τα cookies και Spyware. Εμείς δεν εγκαθιστούμε λογισμικό υποκλοπής spyware στον 
υπολογιστή σας, ούτε χρησιμοποιούμε κατασκοπευτικό λογισμικό για να ανακτήσουμε πληροφορίες 
από τον υπολογιστή σας. 
  
Όπως πολλές άλλες ιστοσελίδες, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε "cookies", τα οποία είναι μικρά 
αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τον εξοπλισμό σας όταν επισκέπτεστε 
ορισμένες σελίδες στο διαδίκτυο που καταγράφουν τις προτιμήσεις σας. Χρησιμοποιούμε cookies 
για να παρακολουθούμε πόσο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας και τα διάφορα πεδία της. 
Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα cookies για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της 
κυκλοφορίας, τη βελτίωση της ιστοσελίδας και για να την κάνουμε πιο εύκολη και πιο εύχρηστη για 
σας. 
  
Μπορεί περιστασιακά να πάρετε cookies από εταιρείες με συνδέσμους στην ιστοσελίδα μας. Δεν 
ελέγχουμε αυτά τα cookies. Αυτά τα cookies δεν υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου μας. 
  
Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα 
πλοήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά, αν προτιμάτε, μπορείτε να τροποποιήσετε τις 
ρυθμίσεις του διαδικτυακού πλοηγού σας για να απορρίψετε τα cookies. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς να τα απενεργοποιήσετε, μπορείτε να συμβουλευτείτε 
τις πληροφορίες που παρέχονται από το Interactive Advertising Bureau στην 
ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org. 

(δ) Google Analytics. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics στην ιστοσελίδα μας. Το Google 
Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτυακών δεδομένων (web analytics) που παρέχεται από 
την Google. Το Google Analytics χρησιμοποιεί cookies για να συλλέξει ανώνυμα δεδομένα 
επισκεψιμότητας για βοηθήσει στην ανάλυση του πως οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Οι 
πληροφορίες που παράγονται από ένα cookie για τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων 
της IP διεύθυνσής σας) θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για αξιολόγηση της χρήσης 
της ιστοσελίδας που κάνουν οι χρήστες, τη σύνταξη εκθέσεων σχετικά με τη δραστηριότητα της 
ιστοσελίδας καθώς και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της 
ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου. 
  
Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτους όταν απαιτείται να το 
πράξει από το νόμο ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό 
της Google. Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας από την 
Google κατά τον τρόπο και για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική 
Απορρήτου. 

(ε) Δεν γίνεται συλλογή πληροφοριών από παιδιά. Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας κάτω των 13, και εμείς δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από παιδιά 
κάτω των 13 ετών. Αν είστε κάτω των 13 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, 
και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μας στείλετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας. Αν 
ανακαλύψουμε ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών μάς έχει δώσει προσωπικές πληροφορίες, θα 
διαγράψουμε αμέσως τις πληροφορίες του παιδιού από την ιστοσελίδα. 

http://www.allaboutcookies.org/


5. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας 
Πέραν από το πως γνωστοποιείται σε αυτή την πολιτική απορρήτου, δεν χρησιμοποιούμε ή 
αποκαλύπτουμε πληροφορίες σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας είτε για τις ατομικές σας 
επισκέψεις στην ιστοσελίδα μας είτε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται 
διαδικτυακά εκτός από εκείνους με τους οποίους συνεργαζόμαστε ή συνδέονται μαζί μας.  

(α) Γενικά. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για το 
ενδιαφέρον σας στις εκδηλώσεις μας και στην εταιρεία μας, για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε 
την εμπειρία σας με την ιστοσελίδα μας και σε ορισμένες περιπτώσεις, να προωθήσουμε τις 
εκδηλώσεις μας ή να ενημερώσουμε τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας, για τους ανθρώπους που 
συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να 
αποτρέψουμε ή να εντοπίσουμε καταχρήσεις των όρων χρήσης μας και να επιτρέψουμε σε τρίτους 
τη διενέργεια τεχνικών ή άλλων λειτουργιών εκ μέρους μας. 

(β) Οι καταχωρήσεις σας. Δίνοντας μας τα προσωπικά σας στοιχεία, είτε μέσω της ιστοσελίδας ή με 
ηλεκτρονικό μήνυμα, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας 
πληροφοριών, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Όταν υποβάλλετε 
προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά σας 
δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και μπορεί να τα παραχωρήσουμε σε ορισμένους 
τρίτους για διαφημιστικούς ή προωθητικούς σκοπούς. Για παράδειγμα: 
  
Εάν συμπληρώσετε μια έρευνα που αφορά το προφίλ των ΜΜΕ (Media Profile Survey), μπορεί να 
μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα μέλη των μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλους 
τρίτους για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ. 
  
Αν συμπληρώσετε μια έρευνα που αφορά το Legion Run, μπορεί να δημοσιεύσουμε ορισμένα από 
τα προσωπικά σας δεδομένα στο τμήμα της ιστοσελίδας που αναφέρεται στο προφίλ του 
συμμετέχοντα στο Legion Run(Participant Profile)  και να το μοιραστούμε με τρίτους για σκοπούς 
διαφήμισης και μάρκετινγκ. Δεν θα δημοσιοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην ιστοσελίδα 
μας, αλλά παρακαλούμε όπως είστε προσεκτικοί σχετικά με το τι μπορείτε να μας αποκαλύψετε και 
να προσέξετε να μην αποκαλύπτετε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν θέλετε να δημοσιοποιηθεί. 
  
Εάν συμπληρώσετε μια έρευνα στην οποία εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τον εθελοντισμό ή για 
την φιλοξενία μιας εκδήλωσής μας ή αν έχετε ζητήσει να λαμβάνετε τις αφίσες ή το ενημερωτικό 
δελτίο μας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας και 
να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για σκοπούς εκπληρώσεως του αιτήματός 
σας. 

(γ) Χρήση ανώνυμων πληροφοριών. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμες πληροφορίες για να 
μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε πώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τμήματα της ιστοσελίδας και 
ποιοι είναι οι χρήστες μας, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας. Μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιήσουμε ανώνυμα δεδομένα για να παρέχουμε πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή 
στους εταίρους μας και άλλα τρίτα μέρη σχετικά με το πώς οι χρήστες μας χρησιμοποιούν συλλογικά 
την ιστοσελίδα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε ή να μοιραστούμε ανώνυμες πληροφορίες (ή 
άλλες πληροφορίες, εκτός των προσωπικών δεδομένων) με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θεωρήσουμε 
ως ορθό ή αναγκαίο. 

(δ) Τρίτα μέρη. Περιστασιακά μπορεί να έχουμε τρίτα μέρη όπως εκπροσώπους, πράκτορες, 
συνεργάτες και εταίρους που εκτελούν λειτουργίες εκ μέρους μας, όπως τις εγγραφές, το μάρκετινγκ, 
τα analytics, κλπ. Αυτές οι οντότητες μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, 
αλλά μόνο όσο χρειάζεται για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 

(ε) Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε 
προσωπικά δεδομένα εάν απαιτείται να γίνει αυτό διά νόμου ή καλή τη πίστει ότι μία τέτοια ενέργεια 
είναι απαραίτητη (α) για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία ή με νομικές 



διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από εμάς ή από την ιστοσελίδα μας, (β) για την 
προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας ή της ιδιοκτησίας μας, την ιστοσελίδα ή τους 
χρήστες μας, και (γ) σε περίπτωση που θα πρέπει να ενεργήσουμε κάτω από επείγουσες 
περιστάσεις για να διασφαλίσουμε την προσωπική μας ασφάλεια και να προστατεύσουμε τους 
συνεργάτες μας, τους πράκτορες, ή τους χρήστες της ιστοσελίδας ή το κοινό. 

6. Ασφάλεια 
Η ασφάλεια των δεδομένων σας, μάς απασχολεί έντονα. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον 
αφορά την παροχή ασφαλούς μεταφοράς των δεδομένων σας από τον υπολογιστή σας στους 
διακομιστές μας. Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας 
αποθηκεύονται σε ασφαλή λειτουργικά περιβάλλοντα που δεν είναι προσβάσιμα στο κοινό. 
Ενώ προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων σας, 
από τη στιγμή που τα λαμβάνουμε, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή 
οποιουδήποτε άλλου δημόσιου δικτύου μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής. 

7. Η σύνδεση με άλλους Διαδικτυακούς Τόπους 
Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους  διαδικτυακούς τόπους, και σε ορισμένες 
περιπτώσεις, πλαισιώνει άλλες ιστοσελίδες (π.χ. mynextrun.com), που λειτουργούν από τους 
συνεργάτες ή άλλους τρίτους. Σας ενημερώνουμε ότι οι πρακτικές που περιγράφονται στην 
παρούσα πολιτική απορρήτου αφορούν μόνο εμάς και δεν εφαρμόζονται στις πληροφορίες 
που συλλέγονται μέσω αυτών των άλλων δικτυακών τόπων. Αυτοί οι άλλοι διαδικτυακοί τόποι 
μπορεί επίσης να στέλνουν τα δικά τους cookies, να συλλέγουν τα δεδομένα σας ή να ζητούν 
τα προσωπικά σας στοιχεία. Πάντα να γνωρίζετε πού καταλήγετε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για 
τις ενέργειες και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των οποιονδήποτε τρίτων 
και οποιωνδήποτε άλλων διαδικτυακών τόπων. Σας ενθαρρύνουμε να αναγνωρίζετε όταν 
φεύγετε από αυτό το διαδικτυακό τόπο και να &a 

Close / Κλείσιμο 

BUY / ΑΓΟΡΆ 

INSTRUCTIONS AND DETAILS / ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ 

    

Please follow these instructions /  Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες 

  

PRICE VALID UNTIL  

UNTIL September 28th, 2019 

INDIVIDUAL (<9)  

20 EUR 

  TEAM (10+) 

20 EUR 

UNTIL October 25th, 2019 25 EUR 25 EUR 

UNTIL November 29th, 2020 34 EUR 29 EUR 

UNTIL January 31st, 2020 39 EUR 34 EUR 

UNTIL February 28th, 2020 44 EUR 39 EUR 

UNTIL March 27th, 2020 49 EUR 44 EUR 

UNTIL April 4th, 2020 (Last Minute) 55 EUR 55 EUR 

At the door (April 5th, 2020) 60 EUR 
60 EUR 

  
 

http://legionrun.com/corporate/sponsors
http://legionrun.com/corporate/packages
http://legionrun.com/about#get_in_touch


1. Choose the type of tickets you want to buy - individual or team /  Επιλέξτε 
το είδος του εισιτηρίου που θέλετε: Ατομικό ή Ομαδικό 
 
2. Enter the number of tickets you want to buy /  Συμπληρώστε τον αριθμό 
εισιτηρίων που θέλετε να αγοράσετε 
 
3. Enter the emails of each participant  /  Συμπληρώστε τo email για το κάθε 
μέλος της ομάδας σας 
 
4. After successful payment we will send to each one of  them an email with 
instructions and a secret code so they can finish their registration  /  Μετά την 
επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής, θα αποσταλεί email σε 
κάθε μέλος της ομάδας σας ξεχωριστά  για να ολοκληρώσουν την διαδικασία 
εγγραφής 
 
5. If a change in the registration is needed it can be done up until 1 week 
before the event /  Αν χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην εγγραφή 
σας, μπορεί να γίνει μέχρι μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του Leg 

 


