H ηζηνζειίδα ………………… ρξεζηκνπνηεί HTTPS (αζθάιεηα ζχλδεζεο).

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ
Η αζθάιεηα θαη ην απφξξεην ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ απνηεινχλ πςειή
πξνηεξαηφηεηα γηα εκάο. Παξαθαινχκε λα δηαβάζεηε απηνχο ηνπο φξνπο θαη ηε
ζρεηηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο επ’ απηνχ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζείηε ζρεηηθά κε
ηηο πξαθηηθέο απνξξήηνπ καο. Με ηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο καο, απνδέρεζηε
αλεπηθχιαθηα ηηο πξαθηηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.
Πίλαθαο Πεξηερνκέλωλ
Γεληθά
A. Πξνζσπηθά Γεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε θαη πψο ηα ζπιιέγνπκε
Β. Πνιηηηθή Cookies
1. GoogleAnalytics
2. Πξφζζεηεο εθαξκνγέο Socialplugins
Γ. Πψο ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπκε θαη κε πνηνπο ηηο
κνηξαδφκαζηε
1. Πψο ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο
2. Με πνηνπο κνηξαδφκαζηε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο θαη γηαηί
Γ. Αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ
Δ. Πξνβνιή πξνζαξκνζκέλσλ δηαθεκίζεσλ
ΣΤ. Γηθαίσκα Πξφζβαζεο, Δπεμεξγαζίαο θαη Γηαγξαθήο ησλ Γεδνκέλσλ ζαο
Η.Σχλδεζκνη πξνο ηζηνζειίδεο ηξίησλ
Θ. Anti-spam
Ι. Δπηθνηλσλία γηα εξσηήζεηο ή ζρφιηα
Κ. Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεηε

Γεληθά
Η ζπγθεθξηκέλε Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ έρεη δεκηνπξγεζεί
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ

θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Μέζσ ηεο παξνχζαο
Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, ζαο ελεκεξψλνπκε γηα ην πνηεο
πιεξνθνξίεο (εθεμήο «πξνζσπηθά δεδνκέλα») ελδέρεηαη λα ζπιιέμνπκε απφ εζάο,
γηα πνην ιφγν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, κε πνηνπο ζα κνηξαζηνχκε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
θαζψο θαη πνηεο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο έρνπκε εθαξκφζεη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ. Ωο πξνζσπηθά δεδνκέλα λννχληαη πιεξνθνξίεο πνπ
κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, φπσο ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν
αξηζκφο ηειεθψλνπ ή ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ
ζπιιέγνληαη, ειέγρνληαη απφ ηελ πξνζσπηθή επηρείξεζε …………………… (εθεμήο
«εκείο» θαη «εκάο»), κε έδξα ηνλ Κνξηλφ Πηεξίαο, Διιάδα.
Όηαλ πξαγκαηνπνηείηε κηα θξάηεζε κέζσ ηεο Ιζηνζειίδαο καο, ππεηζέξρεζηε ζε κηα
ζπκβαηηθή ζρέζε καδί καο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο
θξάηεζεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο, είλαη ε ζπιινγή ησλ πξνζσπηθψλ ζαο
δεδνκέλσλ. Τα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζπιιέγνληαη θαηφπηλ ηεο δηθήο ζαο ξεηήο
ζπγθαηάζεζεο (πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε ζε ζέζε λα εθπιεξψζνπκε ηε ζπκβαηηθή καο
ππνρξέσζε απέλαληί ζαο) γηα θαζνξηζκέλνπο, ξεηνχο θαη λφκηκνπο ζθνπνχο θαη δελ
ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαηά ηξφπν αζχκβαην πξνο ηνπο ζθνπνχο
απηνχο (άξζξν 5 παξ. 1β Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679). Σε απηή ηε ζπκβαηηθή ζρέζε
ζηελ νπνία Δζείο είζηε ην Υπνθείκελν ησλ Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ, ε Δπηρείξεζή
καο ιεηηνπξγεί είηε σο Υπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ ζαο Γεδνκέλσλ
είηε σο Δθηειψλ ηελ Δπεμεξγαζία (άξζξν 4 Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679).

Α. Πξνζωπηθά Γεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε θαη πώο ηα
ζπιιέγνπκε
Μνινλφηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα ζαο δεηήζνπκε λα καο παξέρεηε ηα πξνζσπηθά
ζαο δεδνκέλα, γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε κηα
θξάηεζε (θαη ζα ζαο θαηαζηήζνπκε ζαθέο ηη αθξηβψο ρξεηαδφκαζηε απφ εζάο εθείλε
ηε ζηηγκή), κπνξείηε σζηφζν λα επηζθεθζείηε πνιιέο ζειίδεο ζηνλ ηζηφηνπφ καο,

ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα καο παξέρεηε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηα
πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα.

Δλδέρεηαη λα ζπιιέμνπκε πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο:
• Καηά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο γηα δηαζεζηκφηεηα δσκαηίνπ/σλ («θξάηεζε»): Καηά
ηε δηάξθεηα ηνπ αηηήκαηνο γηα δηαζεζηκφηεηα δσκαηίνπ/σλ, καο παξέρεηε ην φλνκά
ζαο θαηηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email). Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ
επηιέγεηε λα παξάζρεηε ζε ζρέζε κε ην ινγαξηαζκφ ζαο, γηα παξάδεηγκα φλνκα,
ηειέθσλα

επηθνηλσλίαο,

νηθνγελεηαθή

θαηάζηαζε

θαη

άιιεο

πξνζσπηθέο

πιεξνθνξίεο, θπιάζζνληαη επίζεο απφ εκάο θαη ηηο δηαρεηξηδφκαζηε ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ.
• Όηαλ επηθνηλσλείηε κεηνλ Υπεχζπλν επηθνηλσλίαο: Όηαλ επηθνηλσλείηε καδί καο
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηειεθψλνπ ή ηαρπδξνκείνπ, γηα παξάδεηγκα, φηαλ
έξρεζηε ζε επαθή κε ην ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ καο, ζα ζαο δεηεζεί λα καο
παξέρεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία, φπσο φλνκα θαηemail θιπ. Δπηπιένλ, νη
θιήζεηο ζαο πξνο ην ηειεθσληθφ καο θέληξν ελδερνκέλσο λα θαηαγξάθνληαη.
• Με ηε ρξήζε κέζσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, φηαλ επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα καο:
Δθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα καο δψζεηε νηθεηνζειψο, νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο
ζπιιέγνληαη απηφκαηα φηαλ επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα καο κέζσ ηερλνινγηψλ
αλίρλεπζεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαηά θαηξνχο, φπσο ηα cookies. Τα
cookies, θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα καο, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο
απφ ηνλ ππνινγηζηή ζαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο ηε
δηεχζπλζε IP (πξσηνθφιινπ δηαδηθηχνπ) ζαο, ην ιεηηνπξγηθφ ζαο ζχζηεκα, ηνλ ηχπν
θαη ηελ έθδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζήο ζαο, ηελ ηζηνζειίδα παξαπνκπήο ζαο,
θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ζαο γηα αγνξέο, ηα πξντφληα πνπ
έρεηε δεη/ςάμεη θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ζαο ζηελ ηζηνζειίδα καο. Δάλ είζηε ρξήζηεο
αζχξκαηνπ δηθηχνπ θαη έρεηε πξφζβαζε ζην Internet κέζσ ηνπ θηλεηνχ ζαο
ηειεθψλνπ ή άιισλ ζπζθεπψλ, πξέπεη λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ πάξνρφ ζαο, γηα λα
κάζεηε

αλ

ζπιιέγνπλ

εθείλνη

πξνζσπηθέο

ζαο

πιεξνθνξίεο.

• Όηαλ παξέρεηε ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν ζηελ ηζηνζειίδα καο, γηα παξάδεηγκα,

θξηηηθή

ή

ζρφιηα

σο

πειάηεο.

Β. Πνιηηηθή Cookies
Σχκθσλα κε ηελ νδεγία 2009/136/ΣΔ ηεο ΔΔ, ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη ε
ηζηνζειίδα

καο

απνδέρεηαη

ηε

ρξήζε

ησλ

"cookies",

πξνθεηκέλνπ

λα

απνζαθελίζνπκε ην πψο νη ρξήζηεο έρνπλ θηάζεη ζηνλ ηζηνρψξν καο θαη λα
εληνπίζνπκε επαλαιακβαλφκελα πξφηππα γεληθήο ρξήζεο, αθφηνπ ν ρξήζηεο
βξίζθεηαη ζηε ζειίδα καο. Τα cookies είλαη κελχκαηα ηα νπνία ν δηαθνκηζηήο
(webserver) κεηαβηβάδεη ζηνλ πεξηεγεηή ζαο (webbrowser) φηαλ επηζθέπηεζηε
ηζηνζειίδεο. Ο πεξηεγεηήο ζαο απνζεθεχεη θάζε κήλπκα ζε έλα κηθξφ αξρείν, ην
νπνίν ζα καο δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία ζαο επίζθεςε ζηελ
ηζηνζειίδα καο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη θαη αλαιχνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο,
πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία, ην πεξηερφκελν θαη ε ζπλνιηθή εκθάληζε ηεο
ηζηνζειίδαο καο. Τα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο απνδέρνληαη απηφκαηα
ηε ρξήζε ησλ cookies, αιιά κπνξείηε πάληα, αιιάδνληαο ηηο ξπζκίζεηο ζηνλ
ππνινγηζηή ζαο, λα επηιέμεηε λα κελ απνδερηείηε ηα cookies, ή λα ζαο δεηείηαη λα
απνδερζείηε ην θάζε έλα cookie, αιιά θάηη ηέηνην ζα πεξηνξίζεη ην εχξνο ησλ
δηαζέζηκσλ ζε ζαο δπλαηνηήησλ ζηελ ηζηνζειίδα.

Σπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνύκε ηα αθόινπζα cookies:
α) Analyticscookies – Πξνζπαζνχκε ζπλερψο λα βειηηζηνπνηνχκε ηελ ηζηνζειίδα
καο κέζσ ηεο απινπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαδήηεζεο θαη θξάηεζεο. Η πην
ρξήζηκε θαη πνιχηηκε πιεξνθνξία πνπ ιακβάλνπκε γηα απηφ ην ιφγν, πξνέξρεηαη
απφ ηα AnalyticsCookies ηα νπνία καο επηηξέπνπλ λα δνχκε κε πνην ηξφπν θηλνχληαη
νη επηζθέπηεο ζηελ ηζηνζειίδα καο αλψλπκα θαη λα θαηαγξάςνπκε ην πεξηερφκελν ην
νπνίν βιέπνπλ θαη ηη ηνπο ελδηαθέξεη. Απηφ καο βνεζά λα βειηηψζνπκε ηηο ππεξεζίεο
θαη ηελ online εκπεηξία πνπ ζαο πξνζθέξνπκε θαη λα δηαζθαιίζνπκε φηη νη ρξήζηεο
καο

βξίζθνπλ

ηηο

πιεξνθνξίεο

πνπ

αλαδεηνχλ.

β) Cookies θνηλσληθήο δηθηχσζεο – Μέζσ απηψλ ησλ Cookies καο παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψζνπκε πεξηερφκελν απφ ηζηφηνπνπο θνηλσληθήο δηθηχσζεο
γηα λα κνηξαδφκαζηε widgets θνηλσληθήο δηθηχσζεο ή λα πξνζαξκφδνπκε ηελ

εκπεηξία ζαο βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζαο αθνξνχλ θαη έρεηε κνηξαζηεί
πξνεγνπκέλσο

κέζσ

ησλ

θνηλσληθψλ

ζαο

ινγαξηαζκψλ.

γ)Τερληθά cookies - Αθνξνχλ απζηεξά ζηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο. Δίλαη απαξαίηεηα
γηα λα ζαο πξνζθεξζνχλ ζσζηά θαη κε αθξίβεηα νη ππεξεζίεο πνπ αλαδεηάηε.
ζη) Λεηηνπξγηθά cookies - Δίλαη αλαγθαία γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πνπ
δεηνχληαη

απφ

ηνπο

ρξήζηεο

ζε

απηφλ

ηνλ

ηζηνρψξν.

ε) NewRelic – Φξεζηκνπνηνχκε NewRelicanalytics γηα λα παξαθνινπζνχκε ηελ
απφδνζε ηεο ηζηνζειίδαο καο, ηα κε εκθαλή ππνθξππηφκελα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο
ηεο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ηεο. Με απηέο ηηο πιεξνθνξίεο πξνβαίλνπκε ζε αιιαγέο
πνπ βειηηψλνπλ ηελ απφδνζε ηεο ηζηνζειίδαο.

1. Google Analytics
Η ηζηνζειίδα καο ρξεζηκνπνηεί GoogleAnalytics, κηα ππεξεζία αλάιπζεο δεδνκέλσλ,
πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ Google. Τν GoogleAnalytics ρξεζηκνπνηεί "cookies", πνπ
είλαη αξρεία ζε κνξθή θεηκέλνπ, ηα νπνία απνζεθεχνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο θαη
δηεπθνιχλνπλ ζηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο πνπ θάλεηε ζηελ ηζηνζειίδα. Οη
πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα cookies ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζαο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο IP δηεχζπλζήο ζαο) κεηαθέξνληαη ζε έλα δηαθνκηζηή ηεο
Google ζηηο ΗΠΑ θαη απνζεθεχνληαη εθεί. Η Google ζα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο
πιεξνθνξίεο γηα λα αμηνινγήζεη ηε ρξήζε πνπ θάλεηε ζηελ ηζηνζειίδα, λα ζπληάμεη
αλαθνξέο γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο θαη λα
παξέρεη άιιεο ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ηζηφηνπνπ θαη ηνπ
δηαδηθηχνπ.
Η Google κπνξεί επίζεο λα κεηαβηβάζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ή εάλ ηπρφλ ηξίηα κέξε επεμεξγάδνληαη ηα
δεδνκέλα εθ κέξνπο ηεο. Η Google δε ζα ζπζρεηίζεη ηε δηεχζπλζε IP ζαο κε θαλέλα
άιιν δεδνκέλν πνπ θαηέρεη.Μπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ην GoogleAnalytics,
επηιέγνληαο ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ζην πξφγξακκα πεξηήγεζήο ζαο, αιιά
επηζεκαίλνπκε φηη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα κελ είζηε ζε ζέζε λα
ρξεζηκνπνηήζεηε

φιεο

ηηο

δπλαηφηεηεο

ηεο

παξνχζαο

ηζηνζειίδαο.

Με ηε ρξήζε απηήο ηεο ηζηνζειίδαο, ζπκθσλείηε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ Google, κε ηνλ ηξφπν πνπ
πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ θαη γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ. Αλ δελ επηζπκείηε ε Google λα
ιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ην πξφγξακκα πινήγεζήο ζαο, φηαλ επηζθέπηεζηε ηηο
ζειίδεο, κπνξείηε λα εμαηξεζείηε απφ ην GoogleAnalytics παηψληαο εδώ.

2. Πξόζζεηεο εθαξκνγέο Social plugins
Facebook
Σηελ ηζηνζειίδα καο ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηεο εθαξκνγέο 'social plugins' ηεο
ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο facebook.com, πνπ ιεηηνπξγεί απφ ηελ Facebook
Α.Δ., 1601 S. CaliforniaAve, PaloAlto, CA 94304, USA ("Facebook"). Τα plugins
αλαγλσξίδνληαη απφ ηα ινγφηππα ηνπ Facebook (έλα ιεπθφ "f" ζε κπιε θφλην ή ην
εηθνλίδην "thumbs-up"), ή κε ηε θξάζε «Facebook social plug-in". Τε ιίζηα ησλ
εθαξκνγψλ "social plug-ins» κπνξείηε λα ηε βξείηε ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Σε πεξίπησζε πνπ βξεζείηε ζε κηα ζειίδα ζηνλ ηζηνρψξν καο, ζηελ νπνία έρνπκε
ελζσκαηψζεη έλα plugin, ν πεξηεγεηήο ζα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαθνκηζηή ηνπ
Facebook πξνθεηκέλνπ λα θνξηψζεη ην plugin θαη λα ην πξνβάιεη. Καηά ηε δηάξθεηα
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ην Facebook ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςή
ζαο ζηελ ηζηνζειίδα καο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δηεχζπλζε IP ζαο. Όηαλ θνξηψζεη
ην plugin, ην Facebook ελζσκαηψλεη ην πεξηερφκελν πνπ δηαζέηεη, ζηνλ ηζηνρψξν
καο. Γηα ην ιφγν απηφ δε γλσξίδνπκε πφζα δεδνκέλα κπνξεί λα ζπιιέμεη ην Facebook
ρξεζηκνπνηψληαο

ηα

ζπγθεθξηκέλα

plugins.

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππφθεηληαη ζηελ πνιηηηθή
πξνζηαζίαο ηνπ Facebook. Αλ είζηε ζπλδεδεκέλνη ζην Facebook απφ ηνλ πξνζσπηθφ
ζαο ινγαξηαζκφ ηε ζηηγκή πνπ επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα καο, ην Facebook κπνξεί
λα ζπλδέζεη ηελ επίζθεςή ζαο κε ην ινγαξηαζκφ ζαο ζην Facebook. Δπηπιένλ, αλ
αλαπηχμεηε δξαζηεξηφηεηα κε ηα plugins, γηα παξάδεηγκα παηψληαο ην θνπκπί ‘Like’
ή πξνζζέηνληαο έλα ζρφιην κέζσ ηνπ Facebook ινγαξηαζκνχ ζαο, νη πιεξνθνξίεο
πνπ παξέρεηε κε απηφλ ηνλ ηξφπν απνζηέιινληαη απεπζείαο ζην Facebook θαη

απνζεθεχνληαη εθεί. Δάλ δελ έρεηε ινγαξηαζκφ ζην Facebook είλαη πηζαλφ ε
δηεχζπλζε IP ζαο λα αλαγλσξηζηεί θαη λα απνζεθεπηεί απφ ην Facebook εθφζνλ
παηήζεηε πάλσ ζηα plugins ηνπ.
Μπνξείηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πφζα θαη πνηα
δεδνκέλα ζπιιέγεη ην Facebook, πψο ηα επεμεξγάδεηαη θαη ηα ρξεζηκνπνηεί, πνηα
είλαη ηα δηθαηψκαηά ζαο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ παξέρεηε θαη λα ελεκεξσζείηε
γηα ηηο ξπζκίζεηο πνπ κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε γηα λα πξνζηαηέςεηε ηελ
ηδησηηθφηεηά

ζαο,

κεηαβαίλνληαο

ζηελ πνιηηηθή

ρξήζεο

δεδνκέλσλ ηνπ

Facebookhttps://www.facebook.com/privacy/explanation. Αλ δηαζέηεηε ινγαξηαζκφ
ζην Facebook αιιά δε ζέιεηε ην Facebook λα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε
ηελ επίζθεςή ζαο, ζα πξέπεη λα απνζπλδεζείηε απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ζαο ζην
Facebook, πξνηνχ επηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα καο. Αθφκε, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα
ρξεζηκνπνηήζεηε πξφζζεηεο εθαξκνγέο ζηνλ πεξηεγεηή ζαο, ψζηε λα παξεκπνδίζεηε
ηελ πξνβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ plugins απφ ηελ ηζηνζειίδα καο.
Twitter
Σηελ ηζηνζειίδα καο ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηεο εθαξκνγέο 'social plugins' ηεο
ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηχσζεο twitter.com, πνπ ιεηηνπξγεί απφ ηελTwitter, Inc.,
1355 MarketSt 900, SanFrancisco, CA 94103, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ("Twitter"). Τα
plugins αλαγλσξίδνληαη απφ ηoινγφηππo ηνπ Twitter (έλα ιεπθφ "t" ζε γαιάδην
θφλην). Τε ιίζηα ησλ εθαξκνγψλ "social plug-ins» κπνξείηε λα ηε βξείηε
παηψληαο ζηνλ

δηθηπαθφ

ηφπν:

https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-

websites/overview.html.
Σε πεξίπησζε πνπ βξεζείηε ζε κηα ζειίδα ζηνλ ηζηνρψξν καο, ζηελ νπνία έρνπκε
ελζσκαηψζεη έλα plugin, ν πεξηεγεηήο ζα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαθνκηζηή ηνπ
Twitter πξνθεηκέλνπ λα θνξηψζεη ην plugin θαη λα ην πξνβάιεη. Καηά ηε δηάξθεηα
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ην Twitter ιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επίζθεςή
ζαο ζηελ ηζηνζειίδα καο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δηεχζπλζε IP ζαο. Όηαλ θνξηψζεη
ην plugin, ην Twitter ελζσκαηψλεη ην πεξηερφκελν πνπ δηαζέηεη, ζηνλ ηζηνρψξν καο.
Γηα ην ιφγν απηφ δε γλσξίδνπκε πφζα δεδνκέλα κπνξεί λα ζπιιέμεη ην Twitter
ρξεζηκνπνηψληαο

ηα

ζπγθεθξηκέλα

plugins.

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππφθεηληαη ζηελ πνιηηηθή

πξνζηαζίαο ηνπ Twitter. Αλ είζηε ζπλδεδεκέλνη ζην Twitter απφ ηνλ πξνζσπηθφ ζαο
ινγαξηαζκφ ηε ζηηγκή πνπ επηζθέπηεζηε ηελ ηζηνζειίδα καο, ην Twitter κπνξεί λα
ζπλδέζεη ηελ επίζθεςή ζαο κε ην ινγαξηαζκφ ζαο ζην Twitter. Δπηπιένλ, αλ
αλαπηχμεηε δξαζηεξηφηεηα κε ηα plugins, γηα παξάδεηγκα πξνζζέηνληαο έλα ζρφιην
κέζσ ηνπ Twitter ινγαξηαζκνχ ζαο, νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεηε κε απηφλ ηνλ
ηξφπν απνζηέιινληαη απεπζείαο ζην Twitter θαη απνζεθεχνληαη εθεί. Δάλ δελ έρεηε
ινγαξηαζκφ ζην Twitter είλαη πηζαλφ ε δηεχζπλζε IP ζαο λα αλαγλσξηζηεί θαη λα
απνζεθεπηεί απφ ην Twitter εθφζνλ παηήζεηε πάλσ ζηα plugins ηνπ.
Μπνξείηε λα κάζεηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πφζα θαη πνηα
δεδνκέλα ζπιιέγεη ην Twitter, πψο ηα επεμεξγάδεηαη θαη ηα ρξεζηκνπνηεί, πνηα είλαη
ηα δηθαηψκαηά ζαο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ παξέρεηε θαη λα ελεκεξσζείηε γηα ηηο
ξπζκίζεηο πνπ κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε γηα λα πξνζηαηέςεηε ηελ ηδησηηθφηεηά ζαο,
κεηαβαίλνληαο

ζηελ πνιηηηθή

ρξήζεο

δεδνκέλσλ ηνπ

Twitterhttps://twitter.com/en/privacy. Αλ δηαζέηεηε ινγαξηαζκφ ζην Twitter αιιά δε
ζέιεηε ην Twitter λα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ επίζθεςή ζαο, ζα
πξέπεη λα απνζπλδεζείηε απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ζαο ζην Twitter, πξνηνχ επηζθεθηείηε
ηελ ηζηνζειίδα καο. Αθφκε, έρεηε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε πξφζζεηεο
εθαξκνγέο ζηνλ πεξηεγεηή ζαο, ψζηε λα παξεκπνδίζεηε ηελ πξνβνιή ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ plugins απφ ηελ ηζηνζειίδα καο.

Γ. Πώο ρξεζηκνπνηνύκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
ζπιιέγνπκε θαη κε πνηνπο ηηο κνηξαδόκαζηε
1. Πώο ρξεζηκνπνηνύκε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο
Σπγθεθξηκέλα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο γηα ηνπο αθόινπζνπο
γεληθνύο ζθνπνύο, εθόζνλ καο έρεηε δώζεη ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ζαο:

• Γηα ηελ νινθιήξσζε αηηήκαηνο θξάηεζεο: Όηαλ θάλεηε έλα αίηεκα θξάηεζεο κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο καο ή άιισλ θαλαιηψλ δηαλνκήο, ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πιεξνθνξίεο
ζαο γηα λα επεμεξγαζηνχκε ηε ζπλαιιαγή θαη λα αληαπνθξηζνχκε ζην αίηεκά ζαο.
• Γηα λα απαληήζνπκε ζε εξσηήκαηά ζαο: Πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχκε ην αίηεκά

ζαο, ελδερνκέλσο έλα κέινο ηνπ ηκήκαηνο εμππεξέηεζεο πειαηψλ καο λα έξζεη ζε
επηθνηλσλία καδί ζαο κέζσ email ή

ηειεθψλνπ. Μπνξνχκε επίζεο λα

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζαο, γηα λα ζαο ζηείινπκε πιεξνθνξίεο
γηα κηα θξάηεζε (γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ζηηο αιιαγέο ζηελ θξάηεζε ελφο
ηαμηδηνχ, ψζηε λα ζαο βνεζήζνπκε λα βξείηε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο) ή πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζνχκε ζηηο πξνηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα καο ζηείιεηε (γηα παξάδεηγκα
ζρεηηθά κε ηελ ηζηνζειίδα, ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο καο). Οξηζκέλεο
πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ email ησλ πειαηψλ πνπ έρνπκε ιάβεη,
ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο καξηπξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα ησλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε. Ωζηφζν, δε ζα εθζέζνπκε πνηέ δεκνζίσο πξνζσπηθέο ζαο
πιεξνθνξίεο.
• Γηα ηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ζαο ζηελ ηζηνζειίδα καο θαη γηα λα ζαο παξέρνπκε
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε πξντφληα, ππεξεζίεο, εηδηθέο πξνζθνξέο θαη πξνσζεηηθέο
ελέξγεηεο: Φξεζηκνπνηνχκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ην κφληκν
αξρείν ησλ cookies πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ζαο (βι. Παξ. Β – Πνιηηηθή
Cookies), ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεηε, κε
ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ πην ιεηηνπξγηθφ ηζηφηνπν, αμηνινγψληαο ην
πεξηερφκελν θαη ηελ επηζθεςηκφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ζειίδα. Φξεζηκνπνηνχκε
απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα λα ζαο παξέρνπκε κηα εμαηνκηθεπκέλε εκπεηξία, γηα λα
κπνξείηε λα πεξηεγεζείηε ζηε ζειίδα καο κε επθνιία θαη γηα λα ζαο εκθαλίδνπκε
ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πηζηεχνπκε φηη ζαο ελδηαθέξνπλ. Όηαλ
θαηαρσξείηε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα καο ή ζε άιια θαλάιηα
δηαλνκήο, είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα έξζνπκε
ζε επαθή καδί ζαο, ψζηε λα ζαο ελεκεξψζνπκε ζρεηηθά κε εηδηθέο πξνζθνξέο θαη
πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. Αθφκα, ελδέρεηαη λα ζαο απνζηαινχλ ελεκεξσηηθά δειηία ηα
νπνία ζεσξνχκε φηη ζαο αθνξνχλ θαη έρεηε ζπκθσλήζεη λα ιακβάλεηε. Μπνξείηε λα
αιιάμεηε αλά πάζα ζηηγκή ηηο πξνηηκήζεηο ζαο ζρεηηθά κε ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο
επηθνηλσλίαο, επηθνηλσλψληαο καδί καο (βι. Παξ. Ι. Δπηθνηλσλία γηα εξσηήζεηο ή
ζρφιηα,) ή ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζχλδεζκν θαηάξγεζεο εγγξαθήο πνπ βξίζθεηαη ζην
ηέινο

ηνπ

θάζε

email

πνπ

ιακβάλεηε

απφ

καο.

• Γηα εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη αλάιπζε: Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα
πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία γηα ζθνπνχο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο, αλάιπζεο θαη

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πξφιεςεο έλαληη απάηεο.
Δθηφο απφ ηε ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ καο παξέρεηε γηα λα επεμεξγαζηνχκε, λα
επηβεβαηψζνπκε θαη λα εθπιεξψζνπκε αηηήκαηα ζρεηηθά κε ην ηαμίδη ζαο ή κε άιιεο
ππεξεζίεο πνπ καο έρεηε δεηήζεη, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα
δεδνκέλα απηά γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο θαη ζθνπνχο αλάιπζεο δεδνκέλσλ κέζα
απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, ινγηζηηθήο, ρξέσζεο θαη ειέγρνπ.
Μπνξνχκε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεηε
γηα λα ζαο ζηείινπκε ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εμέιημε ηνπ ηαμηδηνχ ζαο ή
πιεξνθνξίεο γηα ηαμίδηα, εηδηθέο πξνζθνξέο, έξεπλεο, δηαγσληζκνχο ή άιιεο
επθαηξίεο γηα ηαμίδηα πνπ παξέρνληαη απφ εκάο ή ηνπο ζπλεξγάηεο καο.

2. Με πνηνπο κνηξαδόκαζηε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο θαη γηαηί
Όηαλ θάλεηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο καο θαη παξέρεηε πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο,
ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα εθπιεξψζνπκε πηζαλά αηηήκαηά ζαο
θαη λα ζαο παξέρνπκε κέζσ email, πξνσζεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ελεκέξσζε ζρεηηθά
κε ην ηαμίδη ζαο. Γε κνηξαδφκαζηε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο κε ηξίηνπο, εθηφο αλ απηφ
επηβάιιεηαη γηα λα νινθιεξψζνπκε ηελ παξαγγειία ζαο θαη λα εθπιεξψζνπκε
αηηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε ηνπ ηαμηδηνχ ζαο. Τέηνηα άιια ηξίηα κέξε
ελδέρεηαη λα είλαη πάξνρνη ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπζηήκαηα θξάηεζεο ζέζεσλ
ρσξίο

λα

πεξηνξίδνληαη

κφλν

ζε

απηά.

Απηνί νη πάξνρνη ζα γλσζηνπνηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηαμηδησηηθφ ζαο
πξνθίι ζηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία, ζηηο εηαηξείεο ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη ζε
άιινπο πξνκεζεπηέο ησλ νπνίσλ ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο έρεηε αγνξάζεη. Παξφιν
πνπ πξνζπαζνχκε λα επηιέγνπκε αμηφπηζηνπο παξφρνπο θαη πξνζπαζνχκε λα ζέηνπκε
ζπκβαηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζε ηξίηνπο πνπ ιακβάλνπλ ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία,
ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηα δεδνκέλα απηά ζχκθσλα κε ηελ
παξνχζα Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο
πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ, δελ κπνξνχκε λα εγγπεζνχκε φηη δε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ή
απνθαιχςνπλ ηα δεδνκέλα απηά, ρσξίο ηελ άδεηά ζαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ζαο ζπληζηνχκε
λα εμεηάδεηε ηηο πξαθηηθέο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηπρφλ ηξίησλ
παξφρσλ/πξνκεζεπηψλ, ησλ νπνίσλ πξντφληα αγνξάδεηε ζηελ ηζηνζειίδα καο.

Δπηπιένλ, νη πάξνρνη κπνξεί λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ζαο, φηαλ είλαη απαξαίηεην, γηα
λα ιάβνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηβεβαησκέλε θξάηεζή ζαο.

Παξφιν πνπ δε ζπιιέγνληαη πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο
ηζηνζειίδαο καο, παξαθνινπζνχκε ηελ πινήγεζε ησλ ρξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαλνήζνπκε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ καο θαη λα ηνπο εμππεξεηήζνπκε θαιχηεξα
ζην κέιινλ. Δπηπιένλ, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπκε αλψλπκεο ζηαηηζηηθέο
πιεξνθνξίεο ζε επηιεγκέλνπο ζπλεξγάηεο καο γηα ζθνπνχο δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ,
εμππεξέηεζεο πειαηψλ, κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ειέγρσλ πνηφηεηαο, ιεηηνπξγηψλ θαη
αλάιπζεο (π.ρ. γηα λα αλαιχζνπκε θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο). Όπνηνο ζπλεξγάηεο
καο έρεη πξφζβαζε ζηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα
εμππεξεηήζεη απνθιεηζηηθά ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο. Μνηξαδφκαζηε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ καο δίλεηε απνθιεηζηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα
Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ. Απηφ ελδερνκέλσο λα αιιάμεη, αιιά
κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο.

Γ. Αζθάιεηα ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ
Αλαγλσξίδνπκε ηε ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο φισλ ησλ πξνζσπηθψλ ζαο
πιεξνθνξηψλ

θαη

ρξεζηκνπνηνχκε

ηα

θαηάιιεια

εξγαιεία

γηα

λα

ηηο

πξνζηαηεχζνπκε. Γηα παξάδεηγκα, κφλν εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη επηηξέπεηαη λα
έρνπλ πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θαη κφλν γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ
επηηξέπεη ε επηρείξεζε. Ωζηφζν, κηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ κέζσ δηαδηθηχνπ δελ
κπνξεί πνηέ λα ραξαθηεξηζηεί σο 100% αζθαιήο. Ωο εθ ηνχηνπ, παξφιν πνπ
θαηαβάιινπκε εχινγεο πξνζπάζεηεο γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ηηο πξνζσπηθέο ζαο
πιεξνθνξίεο, δε κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε νχηε λα εγγπεζνχκε ηελ πξνζηαζία
ησλ δεδνκέλσλ πνπ καο παξέρεηε. Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ απνζεθεχνληαη ζην ζχζηεκά καο, έρνπκε εθαξκφζεη δηάθνξα κέηξα αζθαιείαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηερλνινγίαο θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ θαη ησλ ηνίρσλ
πξνζηαζίαο, ψζηε λα κελ κπνξνχλ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα λα απνθηήζνπλ
πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ζαο.

E. Γηαθίλεζε ηωλ πιεξνθνξηώλ
Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη νη πιεξνθνξίεο ζαο επεμεξγάδνληαη εληφο θαη
εθηφο ηεο ρψξαο ζαο, φπνπ βξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ νη δηαθνκηζηέο καο θαη ε
θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ καο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία
πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη νη άιινη λφκνη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ηφζν
πιήξεηο φζν εθείλνη πνπ επηβάιιεη ε λνκνζεζία ζηελ Διιάδα, λα είζηε ζίγνπξνη φηη
ζα θαηαβάιινπκε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα δηαζθαιίζνπκε ηελ επεμεξγαζία
ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη νπνηαδήπνηε
άιιε

ζρεηηθή

ηζρχνπζα

λνκνζεζία.

Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα επεμεξγαζηνχκε ηα δεδνκέλα ζαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζε
απηή ηελ πνιηηηθή, ίζσο ρξεηαζηεί λα κεηαθέξνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο ζε άιιεο
ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γηα παξάδεηγκα ησλ ρσξψλ εθηφο ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (ΔΟΦ) ην λνκηθφ πιαίζην ησλ νπνίσλ φκσο είλαη ζε πιήξε
ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο θαη ην επίπεδν αζθαιείαο πνπ επηηάζζεη ν Καλνληζκφο
(ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο
Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ. Λακβάλνπκε πάληνηε κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη νη
πξνζσπηθέο ζαο πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη, απνζεθεχνληαη θαη επεμεξγάδνληαη,
ζχκθσλα κε ηα θαηάιιεια πξφηππα αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ σο άλσ
Καλνληζκφ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ.

ΣΤ. Γηθαίωκα Πξόζβαζεο, Δπεμεξγαζίαο θαη
Γηαγξαθήο ηωλ Γεδνκέλωλ ζαο
Ωο Υπνθείκελν ησλ Γεδνκέλσλ έρεηε δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά ζαο
δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδνληαη απφ ηελ Δπηρείξεζή καο θαζψο θαη ην δηθαίσκα λα
αηηεζείηε ηελ δηφξζσζε ηπρφλ αλαθξηβψλ δεδνκέλσλ πνπ ζαο αθνξνχλ (αξζξ. 15 ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679). Έρνληαο ππφςε ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηρείξεζή καο ζηα πιαίζηα ηεο κεηαμχ καο ζπκβαηηθήο

ζρέζεο, κπνξείηε επίζεο λα απαηηήζεηε ηε ζπκπιήξσζε ειιηπψλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κεηαμχ άιισλ κέζσ ζπκπιεξσκαηηθήο δήισζήο ζαο πξνο
ηελ Δηαηξεία καο (άξζ. 16 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679).
Γηθαίσκα δηαγξαθήο («δηθαίσκα ζηε ιήζε»): Έρεηε αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηά ηελ
απφιπηε δηαθξηηηθή ζαο επρέξεηα ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε απφ ηελ Δηαηξεία καο (ε
νπνία φπσο πξνειέρζε ιεηηνπξγεί σο Υπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο ζηε κεηαμχ καο
ζπκβαηηθή ζρέζε) ηε δηαγξαθή ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ ζχκθσλα θαη κε ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζ. 17 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679.
Τα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα απνζεθεχνληαη γηα φζν δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην
πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζή καο λα είλαη ζε πιήξε ζπκκφξθσζε κε ηηο εθ ηνπ λφκνπ
απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο (άξζ. 23 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679).
Οπνηνδήπνηε αίηεκα ζρεηηθφ κε ηελ ηξνπνπνίεζε, αιιαγή ή/θαη αθχξσζε ησλ
πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζή καο, κπνξείηε
λα καο ην απνζηείιεηε κε email ζην info@hotelkochili.gr.

Η. Σύλδεζκνη πξνο ηζηνζειίδεο ηξίηωλ
Η ηζηνζειίδα καο ελδέρεηαη λα πεξηέρεη ζπλδέζκνπο πνπ νδεγνχλ ζε άιιεο
ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχληαη απφ ηξίηνπο, ρσξίο λα ηηο
ειέγρνπκε. Οη πνιηηηθέο, πνπ αθνινπζνχλ νη ηζηνζειίδεο απηέο ζρεηηθά κε ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ εζείο παξέρεηε, δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα Πνιηηηθή
Πξνζηαζίαο. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία παξέρεηε ζε άιιεο ηζηνζειίδεο ή ζε
ηζηνζειίδεο πνπ ζαο πξνηείλνπκε ζρεηηθά κε ηηο ηαμηδησηηθέο ζαο πξνηηκήζεηο, ζα
δηέπνληαη απφ ηνπο φξνπο ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηεο εθάζηνηε ηζηνζειίδαο. Όηαλ
θάλεηε ‘θιηθ’ ζε έλαλ απφ απηνχο ηνπο ζπλδέζκνπο, εηζέξρεζηε ζε δηαθνξεηηθέο
ηζηνζειίδεο. Δκείο δε θέξνπκε θακία απνιχησο επζχλε γηα ην πεξηερφκελν, ηηο
ελέξγεηεο ή ηηο πνιηηηθέο απηψλ ησλ ηζηνζειίδσλ. Σαο παξαθαινχκε λα δηαβάζεηε
(επηπιένλ ηεο παξνχζεο) ηηο πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ζηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνζειίδεο πνπ
επηζθέπηεζηε, θαζψο κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηε δηθή καο.

Θ. Anti-spam
Απαγνξεχνπκε ηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο καο ή ησλ ππεξεζηψλ καο κε ζθνπφ ηε
κεηαθνξά, ηε δηαλνκή ή ηελ παξάδνζε νπνησλδήπνηε καδηθψλ κελπκάησλ ή
αλεπηζχκεησλ εκπνξηθψλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (Spam). Αθφκε,
δελ επηηξέπνπκε ηελ απνζηνιή κελπκάησλ spam ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο πειάηεο
καο.
Σύκθωλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηα email πνπ απνζηέιινληαη από θαη πξνο
ηελ

ηζηνζειίδα

• ρξεζηκνπνηνχλ

ή

καο

πεξηέρνπλ

κε

δελ
έγθπξεο

επηηξέπεηαη
ή

παξαπνηεκέλεο

λα:

επηθεθαιίδεο

• ρξεζηκνπνηνχλ ή πεξηέρνπλ κε έγθπξα ή κε ππαξθηά νλφκαηα ρψξνπ
(domainnames)
• ρξεζηκνπνηνχλ νπνηαδήπνηε ηερληθή ψζηε λα παξαπνηήζνπλ, απνθξχςνπλ ή
ζπγθαιχςνπλ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ ηεο πξνέιεπζεο
ηνπ

θάζε

• ρξεζηκνπνηνχλ

άιινπο

email
ηξφπνπο

παξαπιάλεζεο

• ρξεζηκνπνηνχλ ην φλνκα ρψξνπ (domainname) ελφο ηξίηνπ δηθηχνπ, ή κεηαδίδνπλ
ην

email

κέζσ

ελφο

ηξίηνπ

δηθηχνπ,

ρσξίο

ηελ

άδεηα

απηνχ

• πεξηέρνπλ ςεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην ζέκα ή ζην θχξην
πεξηερφκελν
• κε ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ηερληθνχο θαλνληζκνχο, πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ
• παξαβηάδνπλ

κε

άιιν

ηξφπν

ηνπο Όξνπο

Φξήζεο ηεο

ηζηνζειίδαο.

Γελ επηηξέπνπκε κε θαλέλαλ ηξφπν, ηε ζπιινγή δηεπζχλζεσλ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ή γεληθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζπλδξνκεηψλ καο, κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο καο ή ησλ ππεξεζηψλ καο. Γελ επηηξέπνπκε θαη δελ εμνπζηνδνηνχκε
θακία πξνζπάζεηα ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ καο κε ηξφπν πνπ ζα κπνξνχζε λα βιάςεη,
απελεξγνπνηήζεη, επηβαξχλεη νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ ππεξεζηψλ καο ή λα
παξεκπνδίζεη νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο καο.

Αλ ζεσξήζνπκε πσο γίλεηαη θάπνηα κε εμνπζηνδνηεκέλε ή αθαηάιιειε ρξήζε ζε
νπνηαδήπνηε απφ ηηο ππεξεζίεο καο, κπνξνχκε, ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, θαηά ηελ

απφιπηε δηαθξηηηθή καο επρέξεηα, λα ιάβνπκε ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα
εκπνδίζνπκε κελχκαηα απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζην δηαδίθηπν (domain), έλαλ
δηαθνκηζηή κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ή κηα δηεχζπλζε IP. Έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα δηαγξάςνπκε ακέζσο νπνηνλδήπνηε ινγαξηαζκφ θάλεη ρξήζε ησλ
ππεξεζηψλ καο, ν νπνίνο θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή καο επρέξεηα, κεηαδίδεη ή
ζπλδέεηαη κε ηε κεηάδνζε νπνησλδήπνηε emails πνπ παξαβηάδνπλ ηελ παξνχζα
πνιηηηθή.

Σε θαλέλα ζεκείν ηεο παξνχζεο πνιηηηθήο δελ ππάξρεη ε πξφζεζε λα ζαο ρνξεγεζεί
ην δηθαίσκα λα κεηαδίδεηε ή λα ζηέιλεηε email, κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ καο ή/θαη
ησλ ππεξεζηψλ καο. Η ηπρφλ απνηπρία λα εθαξκνζηεί απηή ε πνιηηηθή δελ
ηζνδπλακεί ζε θακία πεξίπησζε κε παξαίηεζε απφ ηα δηθαηψκαηά καο. Η κε
εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ππεξεζίεο καο φζνλ αθνξά ηε
δηαβίβαζε ησλ αλεπηζχκεησλ emails, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ emails πνπ
ζεσξνχληαη σο αλεπηζχκεηα ζηελ παξνχζα πνιηηηθή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αζηηθέο,
πνηληθέο, ή δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ελαληίνλ ησλ απνζηνιέσλ θαη εθείλσλ πνπ ηνπο
βνεζνχλ.

Ι. Δπηθνηλωλία γηα εξωηήζεηο ή ζρόιηα
Δάλ έρεηε εξσηήζεηο ή ζρφιηα ζρεηηθά κε ηελ παξνχζα πνιηηηθή πξνζηαζίαο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή εάλ ζεσξείηε φηη δελ έρνπκε αθνινπζήζεη ηηο αξρέο πνπ
νξίδνληαη ζε απηή, παξαθαινχκε λα καο ζηείιεηε email ζην info@hotelkochili.gr.

Δίκαζηε δεθηηθνί ζηα ζρόιηα ή ζηηο εξωηήζεηο ζαο.
Μπνξείηε επίζεο λα επηθνηλσλήζεηε νπνηεδήπνηε κε ηελ επηρείξεζή καο
πξνθεηκέλνπ λα:




Αηηεζείηε πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε εζάο θαηέρεη ε
επηρείξεζή καο
Γηνξζψζεηε ή Τξνπνπνηήζεηε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή πιεξνθνξία κε εζάο
θαηέρεη ε επηρείξεζή καο ή/θαη
Γηαγξάςεηε νπνηαδήπνηε ζρεηηθή κε εζάο πιεξνθνξία θαηέρεη ε επηρείξεζή
καο

Κ. Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα γλωξίδεηε
Απηή ε Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ αλαζεσξήζεθε θαη
δεκνζηεχζεθε απφ ηελ επηρείξεζή καο ζηηο 15/05/2019. Μπνξνχκε, θαηά ηελ
απφιπηε δηαθξηηηθή καο επρέξεηα, λα αλαζεσξήζνπκε ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ αλά πάζα ζηηγκή (ε εθάζηνηε έθδνζε ηίζεηαη ζε ηζρχ κφιηο
δεκνζηεπηεί), νπφηε παξαθαινχκε λα ηελ ειέγρεηε πεξηνδηθά. Οη αιιαγέο ζηελ
Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ζα έρνπλ εθαξκνγή ζηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζπιιέγνληαη, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα δεκνζηεπηεί ε αλαζεσξεκέλε έθδνζε,
θαζψο θαη ζηηο ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο θαηέρνπκε. Η ρξήζε ηεο
ηζηνζειίδαο κεηά ηε δεκνζίεπζε αιιαγψλ, ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή απφ εζάο, ησλ
αιιαγψλ απηψλ.

