Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων της ατοµικής επιχείρησης Pension
Panagiota
Αποτελεί δέσµευση και ύψιστη προτεραιότητά µας να προστατεύουµε την ασφάλεια
και ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδοµένων και πληροφοριών, που
συλλέγονται από εµάς ή γνωστοποιούνται σε εµάς, καθώς και να σας
ενηµερώνουµε για τον τρόπο µε τον οποίο συλλέγουµε και χρησιµοποιούµε τα
προσωπικά σας δεδοµένα, αλλά και για τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να
ασκείται κάθε φορά τα δικαιώµατά σας.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων (εφεξής «Πολιτική
Απορρήτου») εφαρµόζεται στα δεδοµένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται:
(α) όταν πραγµατοποιείται κράτηση για τη διαµονή σας στις εγκαταστάσεις/
κατάλυµα µας είτε τηλεφωνικά είτε µέσω της ιστοσελίδας µας είτε µέσω τρίτων
παρόχων που χρησιµοποιεί η επιχείρηση (π.χ. booking.com, trivago.com, µέσα
κοινωνικής δικτύωσης)·
(β) σε όλα τα e-mail µε ενηµερωτικά δελτία που δηµοσιεύονται ή διανέµονται από
την Pension Panagiota και
(γ) στις περιπτώσεις όλων των υπόλοιπων διαδραστικών δυνατοτήτων και
επικοινωνιών που παρέχει η Pension Panagiota µε οποιονδήποτε τρόπο γίνεται η
πρόσβαση σε αυτές ή/και χρησιµοποιούνται, τις οποίες διαχειριζόµαστε εµείς, τις
καθιστούµε διαθέσιµες ή τις παράγουµε και τις συντηρούµε εµείς (συλλογικά "
Pension Panagiota" ή "εµείς", "εµάς" ή "δικοί/ές/ά µας").
Δηµοσιεύσαµε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειµένου να σας
ενηµερώσουµε για τα είδη των προσωπικών δεδοµένων που ενδέχεται να
συλλέγουµε, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, ενώ επικοινωνείτε µε εµάς για την
παροχή υπηρεσίας, τους τρόπους και τους λόγους για τους οποίους συλλέγουµε τα
δεδοµένα σας, για ποιον σκοπό χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, πότε
και σε ποιόν ενδέχεται να διαβιβάσουµε και να γνωστοποιήσουµε τα προσωπικά
σας δεδοµένα, καθώς και για τον τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να διαχειριστείτε τα
προσωπικά σας δεδοµένα και να ασκήσετε τα δικαιώµατά σας αναφορικά µε την
επεξεργασία τους, όπως αυτά τα δικαιώµατα προβλέπονται και καθορίζονται στο
Γενικό Κανονισµό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδοµένων (GDPR)
679/2016, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 25η Μαΐου 2018.
Σας ενηµερώνουµε ότι οι πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική
Απορρήτου ισχύουν για τα δεδοµένα που συλλέγονται online µέσω της ιστοσελίδας
µας, των τοποθεσιών web µας και µε άλλους τρόπους από την επιχείρησή µας. Δεν
ισχύει για δεδοµένα τα οποία ενδέχεται να υποβάλετε σε οργανισµούς µε τους
οποίους συνδεόµαστε ή οι οποίοι συνδέονται µ' εµάς ή για δεδοµένα τα οποία
διατίθενται δηµόσια.
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον
επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο http://www.pensionpanagiota.gr,
προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συµφωνία σας µε την Πολιτική Απορρήτου του
παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει
προσεκτικά τα περιεχόµενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών
του διαδικτυακού µας τόπου. Αν δεν συµφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και
να ΜΗΝ κάνει καµία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου του.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου µπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύµφωνα µε τη

νοµοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενηµερώσουµε ρητά τους πελάτες µας
ή τους χρήστες του ιστότοπου µας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας
συνιστούµε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της
παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του
ιστότοπου http://www.pensionpanagiota.gr ακόµη και µετά τις όποιες αλλαγές
στην Πολιτική Απορρήτου, σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ
µέρους σας.
Εάν έχετε απορίες σχετικά µε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή δεν καλύπτονται
οι προβληµατισµοί σας στο παρόν, επικοινωνήστε µαζί µας µέσω e-mail στη
διεύθυνση pensionpanagiota@gmail.com.
1. ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ;
Συλλέγουµε δύο βασικούς τύπους δεδοµένων από εσάς: προσωπικά και µη
προσωπικά δεδοµένα.
Προσωπικά Δεδοµένα
Τα προσωπικά δεδοµένα είναι οι πληροφορίες που µας παρέχετε, όπως
περιγράφεται λεπτοµερώς παρακάτω, δηλαδή, όταν χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες
µας, πραγµατοποιείτε µία κράτηση, αποστέλλετε αίτηµα µέσω της ιστοσελίδας µας
µέσω e-mail.
Τα προσωπικά δεδοµένα ή δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα είναι όλα τα
αναγνωρίσιµα προσωπικά δεδοµένα, δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά
ταυτοποιηµένο ή ταυτοποιήσιµο φυσικό πρόσωπο. Γενικώς, συλλέγουµε και
αποθηκεύουµε ενδεικτικά τα ακόλουθα προσωπικά δεδοµένα:
• Το ονοµατεπώνυµο
• τη διεύθυνση e-mail
• τον αριθµό τηλεφώνου
• τη διεύθυνση κατοικίας
• Στοιχεία πιστωτικής κάρτας (τύπο πιστωτικής κάρτας, αριθµό πιστωτικής
κάρτας, το όνοµα στην πιστωτική κάρτα, ηµεροµηνία λήξης και κωδικό
ασφαλείας.
• Πληροφορίες για τη διαµονή του πελάτη, περιλαµβανοµένης της
ηµεροµηνίας άφιξης και αναχώρησης, τυχόν ειδικών αιτηµάτων,
παρατηρήσεων σχετικά µε τις προτιµήσεις σας για την υπηρεσία (όπως
προτίµηση τύπου δωµατίου, παροχών ή άλλων υπηρεσιών)
• Πληροφορίες που παρέχετε σχετικά µε τις προτιµήσεις σας σε θέµατα
µάρκετινγκ ή κατά τη συµµετοχή σας σε έρευνες, διαγωνισµούς ή
διαφηµιστικές προσφορές.
Μη προσωπικά δεδοµένα
Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε τον ιστοχώρο µας, ακόµα κι αν δεν κάνετε κράτηση,
συλλέγουµε ορισµένες πληροφορίες – «µη προσωπικά δεδοµένα» όπως η διεύθυνση
IP σας, το πρόγραµµα περιήγησης που χρησιµοποιείτε και πληροφορίες σχετικά µε
το λειτουργικό σύστηµα του υπολογιστή σας, η έκδοση της εφαρµογής, οι ρυθµίσεις
γλώσσας και οι σελίδες που έχετε δει. Αν χρησιµοποιείτε κινητή συσκευή µπορεί
επίσης να συλλέξουµε στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής σας, ρυθµίσεις και
χαρακτηριστικά που αφορούν τη συσκευή, καθώς και στοιχεία γεωγραφικού
µήκους και πλάτους. Όταν κάνετε κράτηση, το σύστηµά µας καταγράφει τα µέσα

από τα οποία και τον τρόπο µε τον οποίο κάνετε την κράτησή σας. Αν αυτά τα
στοιχεία σας αναγνωρίζουν ως ουδέτερο πρόσωπο, οι πληροφορίες σας
θεωρούνται προσωπικά δεδοµένα και υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική
Απορρήτου.
Μπορείτε πάντα να επιλέγετε τι είδους προσωπικές πληροφορίες θέλετε να µας
δώσετε (εάν θέλετε). Αν επιλέξετε να µην µας δώσετε ορισµένα στοιχεία
ενδεχοµένως αυτό να επηρεάσει κάποιες από τις συναλλαγές σας µαζί µας.
Συλλογή προσωπικών δεδοµένων από ή µέσω τοποθεσιών µέσων κοινωνικής
δικτύωσης ή µέσω της σύνδεσής σας στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κατά την αλληλεπίδρασή σας µε κάποια σελίδα παρόχου υπηρεσιών ή λογαριασµό
σε πλατφόρµα µέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram,
Twitter, το Google+, το Tumblr, το LinkedIn, το YouTube ή το Pinterest, ενδέχεται να
συλλέξουµε τα προσωπικά δεδοµένα που µας παρέχετε σε αυτήν τη σελίδα ή το
λογαριασµό, συµπεριλαµβανοµένου του αναγνωριστικού λογαριασµού σας ή του
δείκτη χειρισµού. Παρόλα αυτά, συµµορφωνόµαστε µε τις πολιτικές απορρήτου της
αντίστοιχης πλατφόρµας του µέσου κοινωνικής δικτύωσης και συλλέγουµε και
αποθηκεύουµε µόνο τα προσωπικά δεδοµένα που επιτρέπεται να συλλέξουµε από
αυτές τις πλατφόρµες των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Συλλογή πληροφοριών από άλλες πηγές
Επίσης, ενδέχεται να συλλέξουµε πληροφορίες σχετικά µε εσάς, τις οποίες µπορεί
να λάβουµε από άλλες πηγές ή από τις offline αλληλεπιδράσεις µας µε εσάς, ούτως
ώστε, µεταξύ άλλων, να µας επιτρέψουν να επαληθεύσουµε, να ενηµερώσουµε τις
πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία µας και να προσαρµόσουµε καλύτερα την
παροχή των υπηρεσιών µας προς εσάς.
2. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Χρησιµοποιούµε τα δεδοµένα που λαµβάνουµε από εσάς για την εξατοµίκευση και
τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών µας. Ενδέχεται να χρησιµοποιήσουµε τα
προσωπικά και τα µη προσωπικά δεδοµένα σας για τους εξής σκοπούς:
•

•
•

•
•

Κρατήσεις: χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να χειριστούµε
και να ολοκληρώσουµε την online και τηλεφωνική κράτησή σας καθώς και
να σας στείλουµε την επιβεβαίωση µέσω email, ένα e-mail πριν την άφιξή
σας και να σας παράσχουµε όλες τις πληροφορίες σχετικά µε την περιοχή
και το κατάλυµα που θα µείνετε.
Εξυπηρέτηση πελατών: χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για
να µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε.
Σχόλια πελατών: µπορεί να χρησιµοποιήσουµε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
για να σας καλέσουµε µέσω email να κάνετε σχόλια µετά τη διαµονή σας.
Έτσι βοηθάτε άλλους ταξιδιώτες να επιλέξουν το κατάλυµα που τους
ταιριάζει περισσότερο.
Ενέργειες Μάρκετινγκ: χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για
σκοπούς µάρκετινγκ στο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο.
Άλλες επικοινωνίες: άλλες φορές ενδέχεται να επικοινωνήσουµε µαζί σας
µέσω email, ταχυδροµείου ή τηλεφωνικά, ανάλογα µε τις πληροφορίες που
έχετε µοιραστεί µαζί µας, για τους εξής λόγους:

➢ Μπορεί να χρειαστεί να απαντήσουµε σε ή να διαχειριστούµε
αιτήµατά σας.
➢ Αν δεν έχετε ολοκληρώσει κάποια κράτηση online µπορεί να σας
στείλουµε υπενθύµιση µέσω email για να την ολοκληρώσετε.
Πιστεύουµε ότι αυτή η επιπλέον υπηρεσία θα σας φανεί χρήσιµη,
καθώς σας επιτρέπει να συνεχίσετε την κράτησή σας χωρίς να
χρειάζεται να ψάξετε για το κατάλυµα ξανά ούτε να πρέπει να
συµπληρώσετε τα στοιχεία της κράτησης από την αρχή.
➢ Όταν χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες µας ενδέχεται να σας στείλουµε
ένα ερωτηµατολόγιο ή να σας προσκαλέσουµε να σχολιάσετε την
εµπειρία σας από τον ιστοχώρο µας ή τη διαµονή σας.
➢ Συµµόρφωση µε ρυθµιστικές και νοµικές υποχρεώσεις: µπορεί να
χρησιµοποιήσουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για λόγους
συµµόρφωσης µε ρυθµιστικές και νοµικές υποχρεώσεις.
➢ Εντοπισµός απάτης και πρόληψη: µπορεί να χρησιµοποιήσουµε τα
προσωπικά σας δεδοµένα για τον εντοπισµό και την πρόληψη
απάτης ή άλλων παράνοµων δραστηριοτήτων.
➢ Βελτίωση των υπηρεσιών µας: τέλος, χρησιµοποιούµε τα
προσωπικά σας δεδοµένα για σκοπούς αναλύσεων, για να
βελτιώσουµε τις υπηρεσίες µας, να βελτιώσουµε την εµπειρία
χρήστη καθώς τη λειτουργικότητα και την ποιότητα των
ταξιδιωτικών µας υπηρεσιών.
3. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων, όπως περιγράφεται
παραπάνω, στηριζόµαστε στις ακόλουθες νοµικές βάσεις:
•

•

•

Συγκατάθεση: Η διαδικασία κράτησης είναι απολύτως οικειοθελής, και ως
εκ τούτου, η συλλογή, η περαιτέρω επεξεργασία, η διαβίβαση και η
κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδοµένων και πληροφοριών, όπως
ορίζονται και προστατεύονται βάσει της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου,
πραγµατοποιείται µε τη συγκατάθεσή σας. Στηριζόµαστε στη συγκατάθεσή
σας για παράδειγµα µεταξύ άλλων για να επικοινωνούµε µαζί σας, να σας
στέλνουµε πληροφορίες για προωθητικές ενέργειες, να πραγµατοποιούµε
στατιστικές αναλύσεις ή για σκοπούς άµεσου µάρκετινγκ.
Εκτέλεση Σύµβασης: η χρήση των δεδοµένων σας µπορεί να είναι
απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων µας και την εκτέλεση της
σύµβασής µας µαζί σας για την παροχή των υπηρεσιών µας.
Έννοµα Συµφέροντα και Συµµόρφωση µε Έννοµη Υποχρέωση: µπορεί να
χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα σας για τα έννοµα εµπορικά συµφέροντά
µας, όπως για να σας παράσχουµε το πλέον κατάλληλο περιεχόµενο
ενηµέρωσης, email και newsletters, για σκοπούς διαχείρισης, εντοπισµούς
περιπτώσεων απάτης ή άλλων παράνοµων δραστηριοτήτων αλλά και για
νοµικούς σκοπούς και την εκπλήρωση επιβαλλόµενων από το νόµο
υποχρεώσεων.

4. ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Εκτός από ό,τι προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, δεν
αποκαλύπτουµε πληροφορίες σχετικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα που
συλλέγονται online ή τηλεφωνικά σε οιοδήποτε τρίτο µέρος. Σε καµία περίπτωση
δεν πωλούµε, ούτε µισθώνουµε, ανταλλάσσουµε ή µεταβιβάζουµε τα προσωπικά
δεδοµένα σας ή προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησής σας που έχουν συλλεχθεί από

εµάς, ως µέρος λίστας πελατών ή παρεµφερούς συναλλαγής, σε οποιοδήποτε τρίτο
µέρος.
Μπορεί να µοιραστούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα µε τρίτα µέρη όπως ορίζεται
παρακάτω.
Τρίτοι πάροχοι – εκτελούντες την επεξεργασία
Πάροχοι υπηρεσιών τρίτα µέρη: Μπορεί να χρησιµοποιήσουµε παρόχους υπηρεσιών
για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων, αποκλειστικά για
λογαριασµό µας. Η εν λόγω επεξεργασία µπορεί να πραγµατοποιείται για σκοπούς
όπως η διευκόλυνση πληρωµής της κράτησης, η αποστολή υλικού µάρκετινγκ ή για
υπηρεσίες αναλύσεων. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεσµεύονται από όρους
εµπιστευτικότητας και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούν τα προσωπικά σας
δεδοµένα για δικούς τους ή άλλους σκοπούς.
Έκτακτες καταστάσεις – Αρµόδιες Αρχές
Επίσης, ενδέχεται να χρησιµοποιήσουµε ή να γνωστοποιήσουµε τα προσωπικά
δεδοµένα, εάν απαιτείται βάσει νοµοθεσίας ή καλή τη πίστει επειδή είναι αναγκαία
η εν λόγω ενέργεια για (α) τη συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή µε νοµική
διαδικασία προς εµάς· (β) για τη συµµόρφωση µε απόφαση Δικαστηρίου (γ) την
προστασία και την προάσπιση των δικαιωµάτων ή της ιδιοκτησίας µας, της
επιχείρησης ή των επισκεπτών µας, και (δ) την ανάληψη δράσης υπό έκτακτες
συνθήκες για την προστασία της προσωπικής ασφάλειάς µας, των επισκεπτών µας
ή του κοινού. Αυτό περιλαµβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλες εταιρείες
και οργανισµούς, ή/και αρχές που εφαρµόζουν το νόµο για τον εντοπισµό και την
προστασία από παράνοµες δραστηριότητες, από απάτη, από απειλές για τη
σωµατική υγεία κάποιου προσώπου, ή όπως άλλως ορίζεται από το νόµο.
Πάροχοι Πληρωµών και άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή χρηµάτων για την κράτησή σας, είτε από
εσάς είτε από τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας που χρησιµοποιήθηκε για την
πραγµατοποίηση της κράτησης, χρειάζεται να µοιραστούµε κάποια στοιχεία µε τον
πάροχο της υπηρεσίας πληρωµής και το εκάστοτε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα
προκειµένου να διαχειριστεί την επιστροφή χρηµάτων. Αυτά µπορεί να
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων και αντίγραφο της επιβεβαίωσης της κράτησής σας ή
τη διεύθυνση IP από την οποία έγινε η κράτηση. Μπορεί να µοιραστούµε
πληροφορίες µε τα σχετικά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε περίπτωση που
κρίνουµε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για σκοπούς πρόληψης και εντοπισµού
απάτης.
5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Η επεξεργασία των δεδοµένων σας γίνεται κατά βάση σε ηλεκτρονικά, ενδεχοµένως
και σε έντυπα µέσα και καταχωρούνται στο σύστηµά µας σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία – συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων που αφορούν στην ασφάλεια και
εµπιστευτικότητα των δεδοµένων – και σύµφωνα µε τις αρχές δίκαιας και νόµιµης
επεξεργασίας. Ενηµερώνουµε και τηρούµε τις βάσεις δεδοµένων µας έτσι ώστε να
διασφαλίζεται ότι τα δεδοµένα σας είναι πάντα σωστά και ακριβή.

6. ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ
Η διασφάλιση των προσωπικών σας δεδοµένων είναι σηµαντική για εµάς.
Καταβάλλουµε µεγάλη προσπάθεια για την εξασφάλιση ασφαλούς επεξεργασίας
των δεδοµένων σας. Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα
µας αποθηκεύονται σε ασφαλή περιβάλλοντα λειτουργίας που δεν είναι διαθέσιµα
στο κοινό, ενώ η πρόσβαση σε αυτά περιορίζεται σε εξουσιοδοτηµένο µόνο
προσωπικό, το οποίο δεσµεύεται από ρήτρες εµπιστευτικότητας.
Εφαρµόζουµε τα κατάλληλα τεχνικά µέτρα ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων των
σε απευθείας και µη απευθείας σύνδεσης φυσικών, τεχνικών, διοικητικών,
ηλεκτρονικών και διαδικαστικών διασφαλίσεων, που σχεδιάζονται προκειµένου να
προστατεύουν ενάντια σε κάθε µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση, συλλογή,
αποθήκευση, τροποποίηση ή κοινοποίηση όλων των πληροφοριών που βρίσκονται
υπό τον έλεγχο µας. Οι διαδικασίες ασφάλειάς µας συνεπάγονται, µάλιστα, ότι
περιστασιακά ενδέχεται να ζητήσουµε αποδεικτικό ταυτότητάς σας, προκειµένου να
εξακριβώσουµε την ταυτότητά σας πριν σας γνωστοποιήσουµε τα προσωπικά σας
δεδοµένα.
Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι, µολονότι καταβάλλουµε κάθε δυνατή
προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων µόλις τα
λαµβάνουµε, καµία µεταφορά δεδοµένων στο διαδίκτυο ή άλλο δηµόσιο δίκτυο δεν
είναι 100% ασφαλής.

7. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Μετά την πάροδο του χρόνου διαµονής σας και την αποχώρησή σας από το
κατάλυµά µας (check-out), η Pension Panagiota δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά
σας δεδοµένα για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την προηγούµενη επ΄ αυτού
ενηµέρωσή σας, παρά µόνο ενδέχεται να διατηρήσει τα δεδοµένα για τη δηµιουργία
αντιγράφων ασφαλείας, την αρχειοθέτηση ή/και τον έλεγχο, για εµπορικά εύλογο
χρονικό διάστηµα. Σε κάθε περίπτωση, η Pension Panagiota δεν θα διατηρήσει τα
προσωπικά σας δεδοµένα για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών
µετά την πάροδο του χρόνου διαµονής σας και την αποχώρησή σας από το
κατάλυµα, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από το νόµο (για παράδειγµα
προκειµένου να συµµορφωθούµε µε έννοµη υποχρέωσή µας ή για να
συµµορφωθούµε µε το εφαρµοστέο φορολογικό ή/και ασφαλιστικό δίκαιο ή/και
δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης ή στα πλαίσια µιας δικαστικής διαµάχης κλπ).
Εάν έχετε απορίες σχετικά µε τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδοµένων
επικοινωνήστε απευθείας µαζί µας στη διεύθυνση pensionpanagiota@gmail.com.
8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Επιδιώκουµε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων όλων των επισκεπτών/
πελατών µας και επιχειρούµε τη συµµόρφωση µεταξύ άλλων µε την εθνική
νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων και περί δικαιωµάτων καταναλωτών στο

βαθµό που ισχύουν για τις υπηρεσίες µας. Η επιχείρησή µας βρίσκεται και
απευθύνεται σε Έλληνες και ξένους πολίτες και οι πολιτικές µας ασκούνται σε
συµµόρφωση µε τους ελληνικούς νόµους.
Εάν έχετε υποψίες ότι η παρούσα πολιτική απορρήτου αντιβαίνει στην ισχύουσα
εθνική νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, δεν πρέπει να
υποβάλετε τα προσωπικά σας δεδοµένα στην Pension Panagiota.
9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ
Θεωρούµε ότι πρέπει να έχετε την επιλογή και ελευθερία ως προς την άσκηση των
δικαιωµάτων σας σχετικά µε τη συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση και
διαβίβαση των δεδοµένων σας. Μολονότι δεν µπορείτε να αρνηθείτε την
καταχώρηση και περαιτέρω επεξεργασία όλων των δεδοµένων όταν επισκέπτεστε
και χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα και το κατάλυµά µας, µπορείτε να περιορίσετε τη
συλλογή, τη χρήση και την κοινοποίηση των αναγνωρίσιµων προσωπικών
δεδοµένων.
Συλλογή προσωπικών δεδοµένων. Όλα τα αναγνωρίσιµα προσωπικά δεδοµένα
παρέχονται εν γνώσει σας και οικειοθελώς. Εάν δεν επιθυµείτε η Pension Panagiota
να συλλέγει τις εν λόγω πληροφορίες, δεν πρέπει να τις υποβάλετε στη διάθεσή
µας. Ωστόσο, µια τέτοια ενέργεια θα περιορίσει την ικανότητά σας για πρόσβαση σε
συγκεκριµένο περιεχόµενο και την παροχή των υπηρεσιών µας προς εσάς.
Πρόσβαση και έλεγχος των δεδοµένων σας: Μπορείτε να ζητήσετε έλεγχο,
πρόσβαση κι ενηµέρωση επί των δεδοµένων σας επικοινωνώντας µε την Pension
Panagiota. Δεν θα επιτρέπεται να ελέγξετε τα προσωπικά δεδοµένα οποιουδήποτε
άλλου ατόµου ή οντότητας και ενδέχεται να πρέπει να µας υποβάλετε προσωπικά
δεδοµένα για να επαληθεύσουµε την ταυτότητά σας πριν αποκτήσετε πρόσβαση σε
αρχεία που περιέχουν πληροφορίες σχετικά µε εσάς. Εναλλακτικά, µπορείτε να
ζητήσετε µια επισκόπηση των προσωπικών σας δεδοµένων στέλνοντάς µας ένα
email στην παρακάτω διεύθυνση. Παρακαλούµε γράψτε «Αίτηµα παροχής
προσωπικών πληροφοριών» στο θέµα του e-mail σας ώστε να επιταχυνθεί η
διαδικασία.
Διόρθωση, Διαγραφή, Περιορισµός, Εναντίωση Επεξεργασίας: Μπορείτε επίσης
να επικοινωνήσετε µαζί µας αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά στοιχεία που έχουµε για
εσάς είναι λανθασµένα, αν επιθυµείτε να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα,
αν επιθυµείτε τον περιορισµό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων, ή
τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων, ή αν πιστεύετε ότι δεν δικαιούµαστε
πλέον να χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα ή αν έχετε άλλες ερωτήσεις
σχετικά µε τον τρόπο που χρησιµοποιούνται τα προσωπικά σας στοιχεία ή σχετικά
µε τη συγκεκριµένη Πολιτική Απορρήτου. Να έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να µην
µπορούµε να διαγράψουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα κατόπιν αιτήµατός σας για
λόγους που αφορούν στη νοµική/φορολογική συµµόρφωση της επιχείρησής µας.
Παρακαλείστε να µας στείλετε email ή επιστολή χρησιµοποιώντας τα παρακάτω
στοιχεία επικοινωνίας. Θα διαχειριστούµε το αίτηµά σας σύµφωνα µε την ισχύουσα
ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων.

Εάν έχετε απορίες σχετικά µε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε
µαζί µας µέσω e-mail στη διεύθυνση pensionpanagiota@gmail.com.
Εάν πιστεύετε ότι η επιχείρησή µας δεν έχει συµµορφωθεί µε τα δικαιώµατα
προστασίας των δεδοµένων σας, έχετε το δικαίωµα να υποβάλετε καταγγελία στην
αρµόδια εποπτική αρχή, ήτοι στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: ………………………………………..(προσθήκη στοιχείων Χρύσας
και στοιχείων ατοµικής επιχείρησης).
Επικεφαλής Εποπτική Αρχή: Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (http://www.dpa.gr)

