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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΣΗ 

                                           ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ 

Η ΔΕΜΕΤΗ ΜΑ 

Στο MEDITERRANEE  HOTEL  κζτουμε ωσ προτεραιότθτα τθν προςταςία των προςωπικϊν 

ςασ πλθροφοριϊν, ωσ μζροσ τθσ φιλοςοφίασ μασ να ζχουμε ικανοποιθμζνουσ πελάτεσ και 

να διατθροφμε γερζσ ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ. 

 

Κατανοοφμε τθ ςθμαςία των προςωπικϊν  πλθροφοριϊν και καταβάλουμε κάκε δυνατι 

προςπάκεια να αποκθκεφουμε και να επεξεργαηόμαςτε με προςοχι τισ πλθροφορίεσ τισ 

οποίεσ μοιράηεςτε ο πελάτθσ μαηί μασ. 

 

Εκτιμοφμε τθν εμπιςτοςφνθ ςασ. Για τον λόγο αυτό, ζχουμε ςυντάξει τθν Ρολιτικι 

Απορριτου προκειμζνου να ςασ ενθμερϊνουμε ςχετικά με τον τρόπο ςυλλογισ, χριςθσ και 

κοινοποίθςθσ των πλθροφοριϊν ςασ. Η ςυλλογι, χριςθ και κοινοποίθςθ των πλθροφοριϊν 

ςασ εκ μζρουσ μασ βαςίηεται ςτθ ςυγκατάκεςι ςασ ι όπωσ προβλζπεται από τθν 

εφαρμοςτζα νομοκεςία. 

 

Στο MEDITERRANEE   ενιςχφουμε τθν προςταςία των προςωπικϊν  δεδομζνων μζςω 

τεχνικϊν μζτρων αςφαλείασ δεδομζνων και εςωτερικϊν διαδικαςιϊν διαχείριςθσ, κακϊσ 

και φυςικϊν μζτρων προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Συνεχϊσ εξελίςςουμε τα 

ςυςτιματα και τισ διαδικαςίεσ μασ προςπακϊντασ να πετφχουμε τθ διαφορά ςε ςχζςθ με 

τρίτουσ. 

 

Πολιτική Απορρήτου 

1. υναίνεςη 

«Ρροςωπικά δεδομζνα» είναι κάκε πλθροφορία που ςυγκεντρϊνεται ι καταγράφεται ςε 

μορφι που μπορεί να επιτρζψει τθν άμεςθ (πχ επίκετο) ι ζμμεςθ (πχ τθλεφωνικόσ 

αρικμόσ) ταυτοποίθςι ςασ με ζνα φυςικό πρόςωπο. 

 

Συνιςτοφμε να διαβάςετε το παρόν κείμενο, το οποίο περιγράφει τθν πολιτικι απορριτου, 

πριν μασ παραδϊςετε αυτιν τθν πλθροφορία. 

 

Ο παρϊν «Χάρτθσ Ρροςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων Ρελάτθ» αποτελεί μζροσ των όρων 

και προχποκζςεων που διζπουν τισ ξενοδοχειακζσ μασ υπθρεςίεσ. Με τθν αποδοχι αυτϊν 

των όρων και προχποκζςεων, αποδζχεςτε ρθτά τισ διατάξεισ αυτοφ του Χάρτθ. 
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2. Πεδίο Εφαρμογήσ 

Το MEDITERRANEE  («HOTEL», πρϊτο πρόςωπο πλθκυντικό «εμείσ», «εμάσ», «μασ») 

γνωρίηουμε πόςο ςθμαντικι είναι θ προςταςία του απορριτου των πελατϊν μασ και 

προςπακοφμε να είμαςτε ςαφείσ ςχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ςυλλζγουμε, 

χρθςιμοποιοφμε, κοινοποιοφμε, μεταφζρουμε και αποκθκεφουμε τισ πλθροφορίεσ ςασ. Η 

παροφςα Ρολιτικι απορριτου αποτελεί μια ςφνοψθ των πρακτικϊν που ακολουκοφμε ςε 

ςχζςθ με τισ πλθροφορίεσ. 

 

Η Ρολιτικι απορριτου ιςχφει για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάκε τοποκεςία web ι 

εφαρμογι online, online και offline προωκθτικι ενζργεια του MEDITERRANEE ΗΟΤEL κακϊσ 

και για κάκε Υπθρεςία ι λειτουργία που παρζχεται από εμάσ και αναφζρεται ςτθν Ρολιτικι 

απορριτου ι παρζχει ςφνδεςθ (παραπομπι) ςε αυτι (ςυνολικά αναφερόμενεσ ωσ οι 

«Υπθρεςίεσ» μασ). 

 

Λάβετε υπόψθ ότι θ Ρολιτικι απορριτου ιςχφει για τθ χριςθ εκ μζρουσ ςασ των Υπθρεςιϊν 

μασ. Ιςχφει επίςθσ ανεξαρτιτωσ χριςθσ ςε υπολογιςτι, κινθτό τθλζφωνο, tablet, 

τθλεόραςθ ι άλλθ ςυςκευι για τθν πρόςβαςθ ςτισ Υπθρεςίεσ μασ. Ιςχφει επίςθσ ςε 

Υπθρεςίεσ που παρζχουμε χωρίσ τθν φπαρξθ θλεκτρονικϊν μζςων. 

 

Είναι ςθμαντικό να διαβάςετε προςεκτικά τθν Ρολιτικι απορριτου διότι κάκε φορά που 

χρθςιμοποιείτε τισ Υπθρεςίεσ μασ, ςυμφωνείτε με τισ πρακτικζσ που περιγράφουμε ςτθν 

Ρολιτικι απορριτου. Αν δεν ςυμφωνείτε με τισ πρακτικζσ που περιγράφονται ςτθν 

Ρολιτικι απορριτου, δεν πρζπει να χρθςιμοποιιςετε τισ Υπθρεςίεσ μασ. 

3. Για Ποιουσ κοποφσ υλλζγουμε Δεδομζνα? 

Συλλζγουμε και χρθςιμοποιοφμε προςωπικά δεδομζνα για να διαχειριςτοφμε τθ ςχζςθ ςασ 

με το MEDITERRANEE HOTEL  και για να μπορζςουμε να ςασ προςφζρουμε τισ Υπθρεςίεσ 

μασ. Κάποια προςωπικά δεδομζνα ςυλλζγονται για να ςασ προςφζρουμε 

προςωποποιθμζνεσ και βελτιωμζνεσ υπθρεςίεσ. 

 

Συλλζγουμε προςωπικά δεδομζνα με ςκοπό: 

 

α) Τθ διαχείριςθ τθσ κράτθςθσ δωματίου και άλλων υπθρεςιϊν φιλοξενίασ 

    • Δθμιουργία και αποκικευςθ νομικϊν εγγράφων ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

    • Συλλζγουμε πλθροφορίεσ ζτςι ϊςτε να προετοιμαηόμαςτε και ικανοποιοφμε αιτιματα 

που ςχετίηονται με τθ διαμονι ςασ (πχ προτιμιςεισ δωματίου) 

 

β) Τθ διαχείριςθ τθσ διαμονισ ςασ  
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    • Διαχειριηόμαςτε τθν πρόςβαςθ ςτο δωμάτιό ςασ 

    • Ραρακολουκοφμε τθ χριςθ υπθρεςιϊν (Τθλζφωνο δωματίου,  WiFi access) 

    • Διαχειριηόμαςτε λίςτεσ με προςωπικά δεδομζνα πελατϊν για λόγουσ λειτουργικοφσ 

όπωσ για παράδειγμα τουσ πελάτεσ με ςθμερινι άφιξθ, αναχϊρθςθ 

 

γ) Τθ βελτίωςθ των ξενοδοχειακϊν υπθρεςιϊν μασ 

    • Ζτςι ϊςτε να προςαρμόςουμε τα προϊόντα και τισ Υπθρεςίεσ μασ ςτο να καλφπτουν 

καλφτερα τισ απαιτιςεισ ςασ 

    • Επεξεργαηόμαςτε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε προγράμματα marketing με ςκοπό 

ενζργειεσ marketing και προϊκθςθσ αλλά και για να κατανοιςουμε καλφτερα τισ 

απαιτιςεισ και τισ επικυμίεσ ςασ 

    • Σασ παρζχουμε χριςιμθ πλθροφόρθςθ για προςφορζσ ι άλλα προωκθτικά μθνφματα 

    • Σασ ενθμερϊνουμε για ειδικζσ προςφορζσ και νζεσ Υπθρεςίεσ 

    • Σασ παρζχουμε προςαρμοςμζνο περιεχόμενο και προτάςεισ που βαςίηονται ςε 

παλιότερεσ δραςτθριότθτζσ ςασ ςτισ Υπθρεςίεσ μασ 

 

δ) Τθ διαχείριςθ των ςχζςεων μασ μαηί ςασ πριν, κατά και μετά τθ διαμονι ςασ 

    • Διαχείριςθ των προγραμμάτων πιςτότθτασ 

    • Διαχείριςθ των πελατειακϊν βάςεων δεδομζνων 

    • Αξιολογοφμε και αναλφουμε τθν αγορά, τουσ πελάτεσ μασ, τισ Υπθρεςίεσ μασ 

    • Δθμιουργοφμε ςτατιςτικά δεδομζνα και αναφορζσ 

    • Γνωρίηουμε και διαχειριηόμαςτε τισ προτιμιςεισ νζων και επαναλαμβανόμενων 

πελατϊν 

    • Αποςτζλλουμε ενθμερωτικά ζντυπα, προωκοφμε προϊόντα και προςφορζσ ι 

επικοινωνοφμε τθλεφωνικά μαηί ςασ 

    • Διαχειριηόμαςτε αιτιματα διαγραφισ από λίςτεσ ενθμζρωςθσ 

    • Δθμιουργοφμε και διαχειριηόμαςτε ερωτθματολόγια και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τουσ 

 

ε) Βελτίωςθ των Υπθρεςιϊν μασ 

    • Διενεργοφμε ζρευνεσ αγοράσ και ανάλυςθ ερωτθματολογίων και ςχόλια πελατϊν 

    • Διαχειριηόμαςτε διεκδικιςεισ και παράπονα πελατϊν 

    • Σασ προςφζρουμε τα πλεονεκτιματα των προγραμμάτων πιςτότθτασ 

 

ςτ) Αςφάλεια Συςτθμάτων 

   • Καταγράφουμε δεδομζνα για να εξαςφαλίςουμε τθν αςφάλεια και τθν αποφυγι 

απάτθσ 

 

η) Συμμόρφωςθ με το Ελλθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο 

θ) Τθν αςφαλι χριςθ από εςάσ των υπθρεςιϊν μασ  
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κ) Διεξαγωγι ερευνϊν αγοράσ, ικανοποίθςθσ πελατϊν και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

ενζργειεσ άμεςθσ προϊκθςθσ (direct marketing) και προϊκθςθσ πωλιςεων 

ι) Διενζργεια ςτοχευμζνων διαφθμιςτικϊν καμπανιϊν ςτο internet μζςω τρίτων websites 

4. Ποια Προςωπικά Δεδομζνα υλλζγουμε; 

Πληροφορίεσ που παρζχετε απευθείασ ςε εμάσ 

Οριςμζνεσ από τισ Υπθρεςίεσ μασ, δίνουν τθ δυνατότθτα να παρζχετε πλθροφορίεσ 

απευκείασ ςε εμάσ. Για παράδειγμα: 

• Αρκετζσ από τισ Υπθρεςίεσ μασ δίνουν τθ δυνατότθτα ςε χριςτεσ να δθμιουργοφν 

λογαριαςμοφσ ι προφίλ. Σε ςυνδυαςμό με αυτζσ τισ Υπθρεςίεσ, ενδζχεται να ςασ 

ηθτιςουμε να δϊςετε οριςμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το άτομό ςασ προκειμζνου να 

ρυκμίςετε τον λογαριαςμό ι το προφίλ ςασ. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε 

οριςμζνεσ πλθροφορίεσ για εςάσ, όπωσ το όνομα και τθ διεφκυνςθ email ςασ, κατά τθ 

δθμιουργία ενόσ λογαριαςμοφ. 

• Αν παραγγείλετε  μια υπθρεςία επί πλθρωμι από εμάσ, ενδζχεται να ηθτιςουμε το όνομά 

ςασ, ςτοιχεία δωματίου και χρζωςθσ για να διεκπεραιϊςουμε τθν παραγγελία ςασ. 

• Οριςμζνεσ από τισ Υπθρεςίεσ μασ επιτρζπουν τθν επικοινωνία με άλλουσ ανκρϊπουσ. 

Αυτι θ επικοινωνία κα μεταδοκεί διαμζςου των ςυςτθμάτων μασ και κα αποκθκευτεί ςε 

αυτά. 

 

Η πλθροφορία που είμαςτε υποχρεωμζνοι να ηθτιςουμε από εςάσ ι/και για μζλθ τθσ 

οικογζνειάσ ςασ, είναι θ παρακάτω: 

• τοιχεία Επαφήσ ( επίκετο, όνομα, πατρϊνυμο, αρικμόσ διαβατθρίου, ςτοιχεία 

αςτυνομικισ ταυτότθτασ, τθλζφωνο, διεφκυνςθ κατοικίασ, email) 

• Προςωπικά τοιχεία ( θμερομθνία γζννθςθσ, εκνικότθτα, τόποσ γζννθςθσ) 

• τοιχεία τιμολόγηςησ ( αρικμόσ πιςτωτικισ κάρτασ, ΑΦΜ) 

 • Ημερομηνία άφιξησ και αναχώρηςησ, αριθμόσ πτήςησ και αριθμόσ δωματίου 

• Προτιμήςεισ και ενδιαφζροντα (πχ δωμάτιο μθ-καπνιςτϊν, προτιμϊμενοσ όροφοσ, τφποσ 

κρεβατιοφ) 

 • Ερωτιματα και ςχόλια που ζγιναν κατά τθν διαμονι ι μετά τθν διαμονι ςτο Ξενοδοχείο 

μασ. 

 

Η πλθροφορία που ςυγκεντρϊνουμε και αφορά άτομα θλικίασ μικρότερθ των 16 ετϊν 

περιορίηεται ςε Πνομα, Επίκετο, Εκνικότθτα και Ημερομθνία Γζννθςθσ και μπορεί να μασ 

δοκεί μόνο από ενιλικα/κθδεμόνα. Είμαςτε ευγνϊμονεσ για κάκε ενζργειά ςασ που 

διαςφαλίηει ότι τα παιδιά ςασ δεν μασ ςτζλνουν προςωπικά δεδομζνα χωρίσ τθν 

ςυγκατάκεςι ςασ (ιδιαίτερα μζςω του διαδικτφου). Αν παρόλα αυτά, μασ αποςταλεί 

τζτοιου είδουσ πλθροφορία μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ (δεσ ενότθτα «Ερωτιςεισ 

και Επικοινωνία») για να προγραμματίςουμε τθ διαγραφι αυτισ τθσ πλθροφορίασ. 
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Επιπλζον, πλθροφορία όπωσ ο αρικμόσ διαβατθρίου ςασ, εάν είςτε καπνιςτισ ι όχι μπορεί 

να χαρακτθριςτεί ευαίςκθτθ. Διατθροφμε τζτοιου είδουσ πλθροφορία μόνο αν 

υποχρεωνόμαςτε από τθν ιςχφουςα νομοκεςία ι αν μασ ζχετε δϊςει ρθτά τθν ςυναίνεςι 

ςασ . 

 

Πληροφορίεσ ςχετικά με τη χρήςη εκ μζρουσ ςασ των Τπηρεςιών 

Εκτόσ από τισ πλθροφορίεσ που παρζχετε απευκείασ, ενδζχεται να ςυλλζγουμε και 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ εκ μζρουσ ςασ των Υπθρεςιϊν μζςω του λογιςμικοφ ςτθ 

ςυςκευι ςασ, κακϊσ και με άλλα μζςα. Για παράδειγμα, ενδζχεται να ςυλλζγουμε: 

 

• Πληροφορίεσ φωνήσ και εικόνασ - πλθροφορίεσ εικόνασ και video από κάμερεσ κλειςτοφ 

κυλϊματοσ παρακολοφκθςθσ (CCTV) για λόγουσ αςφαλείασ. 

  

Πληροφορίεσ από τρίτουσ 

Ενδζχεται να λαμβάνουμε πλθροφορίεσ για εςάσ από δθμόςια και εμπορικά διακζςιμεσ 

πθγζσ (ςφμφωνα με όςα επιτρζπονται από το νόμο), τισ οποίεσ ενδζχεται να ςυνδυάηουμε 

με άλλεσ πλθροφορίεσ που λαμβάνουμε από εςάσ ι ςχετικά με εςάσ. Ενδζχεται επίςθσ να 

λαμβάνουμε πλθροφορίεσ ςχετικά με εςάσ από υπθρεςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ τρίτων 

όταν επιλζγετε να ςυνδεκείτε με αυτζσ τισ υπθρεςίεσ. 

 

Λοιπζσ πληροφορίεσ που ςυλλζγουμε 

Ενδζχεται επίςθσ να ςυλλζξουμε και άλλεσ πλθροφορίεσ για εςάσ, τθ ςυςκευι ςασ ι τθ 

χριςθ εκ μζρουσ ςασ των υπθρεςιϊν με τρόπουσ που περιγράφουμε ςτο ςθμείο ςυλλογισ 

ι άλλωσ με τθ ςυγκατάκεςι ςασ. 

 

Μπορείτε να επιλζξετε να μην μασ παρζχετε οριςμζνουσ τφπουσ πληροφοριών, αλλά αν 

το κάνετε ίςωσ επηρεαςτεί η δυνατότητά ςασ να χρηςιμοποιήςετε οριςμζνεσ Τπηρεςίεσ. 

5. Πότε υλλζγουμε Προςωπικά Δεδομζνα; 

Συλλζγουμε προςωπικά δεδομζνα ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ όπωσ: 

 

a) Ξενοδοχειακζσ Δραςτθριότθτεσ: 

    • Κράτθςθ δωματίου 

    • Check-in και πλθρωμι 

    • Κράτθςθ κζςθσ ι/και χριςθ υπθρεςιϊν του ξενοδοχείου όπωσ υπθρεςίεσ ςίτιςθσ,  

υπθρεςίεσ ψυχαγωγίασ 

    • Διάφορα αιτιματα, καταγγελίεσ/παράπονα ι/και διαφορζσ 

 

b) Συμμετοχι ςε προγράμματα marketing ι events: 
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    • Εγγραφι ςε προγράμματα πιςτότθτασ  

    • Συμμετοχι ςε online και offline ζρευνεσ (για παράδειγμα ςτθν Ζρευνα Ικανοποίθςθσ 

Ρελάτθ) 

        • Εγγραφι ςε ενθμερωτικζσ λίςτεσ προκειμζνου να λαμβάνετε προςφορζσ και άλλεσ 

προωκιςεισ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

 

c) Διαβίβαςθ πλθροφοριϊν από τρίτουσ: 

    • Τουριςτικοί πράκτορεσ, τουριςτικά γραφεία, ςυςτιματα κρατιςεων GDS, Online 

ςυςτιματα κρατιςεων - (όπωσ booking.com, expedia.com κα) και άλλα ςυςτιματα 

κρατιςεων 

 

d) Ενζργειεσ μζςω θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν 

    • Σφνδεςθ ςτουσ δικτυακοφσ μασ τόπουσ (websites) 

    • Σφνδεςθ ςτο δίκτυο WiFi  

    • Συμπλιρωςθ online φορμϊν ( φόρμα κράτθςθσ) 

6. Προι Ρρόςβαςθσ Τρίτων προσ τα Ρροςωπικά Δεδομζνα ςασ 

Στο MEDITERRANEE  HOTEL αποτελεί μζροσ τθσ φιλοςοφίασ μασ και βαςικι αρχι μασ ότι 

δεν κα κοινοποιιςουμε τισ πλθροφορίεσ ςασ ςε τρίτουσ για δικοφσ τουσ ανεξάρτθτουσ 

επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ ι ςκοποφσ μάρκετινγκ χωρίσ τθ ςυγκατάκεςι ςασ. 

 

Ωςτόςο, ενδζχεται να κοινοποιιςουμε τισ πλθροφορίεσ ςασ ςτουσ παρακάτω φορείσ: 

 

• Επιχειρηματικοί ςυνεργάτεσ. Ενδζχεται επίςθσ να χρθςιμοποιιςουμε από κοινοφ τισ 

πλθροφορίεσ ςασ με ζμπιςτουσ επιχειρθματικοφσ ςυνεργάτεσ. Οι εν λόγω φορείσ ενδζχεται 

να χρθςιμοποιιςουν τισ πλθροφορίεσ ςασ για να ςασ παρζχουν υπθρεςίεσ που ηθτιςατε, 

για να κάνουν προβλζψεισ ςχετικά με τα ενδιαφζροντά ςασ και ίςωσ για να ςασ παρζχουν 

υλικό προϊκθςθσ, διαφθμίςεισ και άλλο υλικό. 

• Πάροχοι υπηρεςιών ή/και κάθε τρίτοσ που τυχόν εκτελεί την επεξεργαςία για 

λογαριαςμό μασ. Ενδζχεται επίςθσ να κοινοποιιςουμε τισ πλθροφορίεσ ςασ ςε εταιρείεσ 

που παρζχουν υπθρεςίεσ για λογαριαςμό μασ ι εκ μζρουσ μασ, όπωσ υπεργολάβοι 

πλθροφορικισ, τράπεηεσ, εκδότεσ πιςτωτικϊν καρτϊν, λογιςτικό γραφείο , δικθγορικά 

γραφεία, εταιρείεσ υπθρεςιϊν ταχυδρομείου, εταιρείεσ υπθρεςιϊν εκτφπωςθσ, κτλ. 

Ζγκριςη Πίςτωςησ: Πταν υποβάλλετε αίτθμα πίςτωςθσ, τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία 

χρθςιμοποιοφνται και αποκαλφπτονται ςε κατάλλθλουσ τρίτουσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία, ϊςτε να αποφαςιςτεί θ χοριγθςθ και θ διατιρθςθ ενόσ πιςτωτικοφ ορίου για 

ςασ. 

• Άλλα τρίτα μζρη όταν απαιτείται από τον νόμο ή όταν οφείλουμε να προςτατεφςουμε 

τισ Τπηρεςίεσ μασ. Ενδζχεται να υπάρξουν περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ κα κοινοποιιςουμε τισ 
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πλθροφορίεσ ςασ ςε άλλα τρίτα μζρθ: 

  - για να ςυμμορφωκοφμε με τθ νομοκεςία ι για να ανταποκρικοφμε ςε μια υποχρεωτικι 

νομικι διαδικαςία (όπωσ ζνταλμα ζρευνασ ι άλλθ δικαςτικι εντολι), 

  - για να επιβεβαιϊςουμε ι να εφαρμόςουμε τθ ςυμμόρφωςι μασ με τισ πολιτικζσ που 

διζπουν τισ Υπθρεςίεσ μασ και 

  - για να προςτατεφςουμε τα δικαιϊματα, τθν ιδιοκτθςία ι τθν αςφάλεια τθσ 

MEDITERRANEE   HOTEL ι τυχόν ςυγγενοφσ εταιρείασ, επιχειρθματικοφ ςυνεργάτθ ι πελάτθ 

μασ. 

• Άλλα τρίτα μζρη ςε ςχζςη με εταιρικζσ ςυναλλαγζσ. Ενδζχεται να κοινοποιιςουμε τισ 

πλθροφορίεσ ςασ ςε τρίτουσ ςτο πλαίςιο μιασ ςυγχϊνευςθσ ι μετάκεςθσ ι ςε περίπτωςθ 

πτϊχευςθσ ι ςτθν περίπτωςθ που ςταματιςουμε να ζχουμε τθ διεφκυνςθ ι τθ διαχείριςθ 

ι να είμαςτε οι δικαιοπάροχοι ςε ζνα ξενοδοχείο που περιλαμβάνεται ςιμερα ςτο 

χαρτοφυλάκιό μασ. 

• Άλλα τρίτα μζρη με τη ςυγκατάθεςή ςασ ή με εντολή ςασ. Εκτόσ από τισ κοινοποιιςεισ 

που περιγράφονται ςτθν παροφςα Ρολιτικι απορριτου, ενδζχεται να χρθςιμοποιιςουμε 

από κοινοφ πλθροφορίεσ ςχετικά με ςασ με τρίτα μζρθ εφόςον δϊςετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ 

ι το ηθτιςετε. 

 

Ρροκειμζνου να ςασ παρζχουμε τθν καλφτερθ δυνατι υπθρεςία, παρζχουμε πρόςβαςθ των 

προςωπικϊν δεδομζνων ςασ ι ςε οριςμζνεσ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των προςωπικϊν 

δεδομζνων ςασ, ςτο ανάλογο και εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό μασ.  

Προςταςία των Προςωπικών Δεδομζνων κατά τη Διεθνή Μεταφορά 

Για τουσ ςκοποφσ που ορίηονται ςτο Άρκρο 3 του παρόντοσ Χάρτθ, μποροφμε να 

μεταφζρουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ παραλιπτεσ που 

ενδζχεται να βρίςκονται ςε χϊρεσ που προςφζρουν διαφορετικά επίπεδα προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων. 

 

Λάβετε υπόψθ ςασ ότι θ προςταςία δεδομζνων και άλλοι νόμοι ςτισ χϊρεσ ςτισ οποίεσ 

ενδζχεται να μεταφερκοφν οι πλθροφορίεσ ςασ ενδζχεται να μθν είναι τόςο 

προςτατευτικοί όπωσ ςτθ χϊρα ςασ. Η διαβίβαςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τθ νομοκεςία 

περί επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, προκειμζνου να διαςφαλίηεται θ επαρκισ 

προςταςία των προςωπικϊν ςασ ςτοιχείων. 

 

Το MEDITERRANEE HOTEL  εφαρμόηει τα κατάλλθλα μζτρα για να εξαςφαλίςει τθν αςφαλι 

μεταφορά των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων ςε ζναν εξωτερικό παραλιπτθ που βρίςκεται 

ςε χϊρα που προςφζρει διαφορετικό επίπεδο ιδιωτικότθτασ από αυτό που προτείνεται ςτθ 

χϊρα όπου ςυλλζγονται προςωπικά δεδομζνα. 
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7. Σι κάνουμε για να διατηροφμε τισ πληροφορίεσ ςασ αςφαλείσ 

Ζχουμε λάβει εφλογα οργανωτικά και τεχνικά μζςα για να προςτατεφουμε τισ πλθροφορίεσ 

που ςυλλζγουμε ςε ςχζςθ με τισ Υπθρεςίεσ και ιδίωσ τυχόν ευαίςκθτα προςωπικά 

δεδομζνα που τυγχάνουν ςυλλογισ. Ο ςυνεργάτθσ των  Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων μασ 

ακολουκεί διεκνι πρότυπα και πρακτικζσ για να εξαςφαλίςει τθν αςφάλεια των δικτφων 

και τθν κρυπτογράφθςθ των δεδομζνων. 

 

Ωςτόςο, λάβετε υπόψθ ότι παρόλο που λαμβάνουμε εφλογα μζτρα για τθν προςταςία των 

πλθροφοριϊν ςασ, καμία τοποκεςία web, καμία μετάδοςθ μζςω Internet, κανζνα ςφςτθμα 

υπολογιςτι και καμία αςφρματθ ςφνδεςθ δεν είναι απολφτωσ αςφαλισ. 

8. Αποθήκευςη Δεδομζνων 

Λαμβάνουμε εφλογα μζτρα για να εξαςφαλίςουμε ότι οι πλθροφορίεσ που ςασ αφοροφν κα 

διατθροφνται μόνον για όςο διάςτθμα χρειάηεται για τον ςκοπό για τον οποίο ζχουν 

ςυλλεχκεί ι για όςο διάςτθμα απαιτείται βάςει ςφμβαςθσ ι βάςει τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ. 

9. Cookies, beacons και Παρεμφερείσ Σεχνολογίεσ 

Εμείσ, κακϊσ και οριςμζνα τρίτα μζρθ που παρζχουν περιεχόμενο, διαφθμίςεισ ι άλλεσ 

λειτουργίεσ ςτισ Υπθρεςίεσ μασ, ενδζχεται να χρθςιμοποιοφμε cookies, beacons και άλλεσ 

τεχνολογίεσ ςε οριςμζνα τμιματα των Υπθρεςιϊν μασ. 

 

Cookies 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποκθκεφουν πλθροφορίεσ ςτον υπολογιςτι, το κινθτό 

τθλζφωνο ι κάποια άλλθ ςυςκευι ςασ. Δίνουν τθ δυνατότθτα ςτον φορζα που τα 

τοποκζτθςε ςτθ ςυςκευι ςασ να ςασ αναγνωρίηει ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ web, 

υπθρεςίεσ, ςυςκευζσ ι/και περιόδουσ περιιγθςθσ. Τα cookies εξυπθρετοφν πολλοφσ 

χριςιμουσ ςκοποφσ. Για παράδειγμα: 

• Τα cookies μποροφν και κυμοφνται τα διαπιςτευτιρια ςφνδεςθσ ζτςι ϊςτε να μθν πρζπει 

να τα ειςάγετε κάκε φορά που ςυνδζεςτε ςε μια υπθρεςία. 

• Τα cookies βοθκοφν και εμάσ αλλά και τρίτουσ να κατανοιςουμε ποια τμιματα των 

Υπθρεςιϊν μασ είναι περιςςότερο δθμοφιλι κακϊσ μασ βοθκοφν να βλζπουμε ποιεσ 

ςελίδεσ και ποιεσ λειτουργίεσ επιςκζπτονται οι χριςτεσ και πόςο χρόνο περνοφν ςε αυτζσ. 

Μελετϊντασ αυτοφ του είδουσ τισ πλθροφορίεσ, μποροφμε να προςαρμόηουμε καλφτερα 

τισ Υπθρεςίεσ και να ςασ παρζχουμε καλφτερθ εμπειρία. 

• Τα cookies βοθκοφν και εμάσ αλλά και τρίτουσ να κατανοιςουμε ποιεσ διαφθμίςεισ ζχετε 

δει ϊςτε να μθν λαμβάνετε τθν ίδια διαφιμιςθ κάκε φορά που ζχετε πρόςβαςθ ςτθν 

Υπθρεςία. 
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• Τα cookies βοθκοφν και εμάσ αλλά και τρίτουσ να ςασ παρζχουμε ςχετικό περιεχόμενο και 

διαφθμίςεισ ςυλλζγοντασ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χριςθ εκ μζρουσ ςασ των Υπθρεςιϊν 

μασ και άλλων τοποκεςιϊν web και εφαρμογϊν. 

 

Πταν χρθςιμοποιείτε ζνα πρόγραμμα περιιγθςθσ ςτο Web για πρόςβαςθ ςτισ Υπθρεςίεσ, 

μπορείτε να ρυκμίςετε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ϊςτε να δζχεται όλα τα cookies, να 

απορρίπτει όλα τα cookies ι να ςασ ειδοποιεί όταν γίνεται αποςτολι cookies. Κάκε 

πρόγραμμα περιιγθςθσ είναι διαφορετικό. Μεταβείτε ςτο μενοφ «Βοικεια» του 

προγράμματοσ περιιγθςθσ που χρθςιμοποιείτε για να μάκετε πϊσ να αλλάηετε τισ 

προτιμιςεισ των cookies. Το λειτουργικό ςφςτθμα τθσ ςυςκευισ ςασ ενδζχεται να περιζχει 

επιπλζον ρυκμίςεισ ελζγχου για cookies. 

 

Ωςτόςο, λάβετε υπόψθ ότι οριςμζνεσ Υπθρεςίεσ ενδζχεται να ζχουν ςχεδιαςτεί ϊςτε να 

λειτουργοφν με χριςθ cookies και θ απενεργοποίθςθ των cookies ίςωσ επθρεάςει τθ 

δυνατότθτά ςασ να χρθςιμοποιείτε τισ εν λόγω Υπθρεςίεσ ι ςυγκεκριμζνο τμιμα αυτϊν. 

 

Λοιπή τοπική αποθήκευςη 

Εμείσ, αλλά και οριςμζνα τρίτα μζρθ, ενδζχεται να χρθςιμοποιοφμε και άλλα είδθ 

τεχνολογιϊν τοπικισ αποκικευςθσ, όπωσ τα Τοπικά Κοινόχρθςτα Αντικείμενα (που 

ονομάηονται «Flash cookies») και θ τοπικι αποκικευςθ HTML5 (HTML5 Web Storage), ςε 

ςυνδυαςμό με τισ Υπθρεςίεσ μασ. Αυτζσ οι τεχνολογίεσ είναι παρεμφερείσ με τα cookies 

που προαναφζρκθκαν κακϊσ αποκθκεφονται ςτθ ςυςκευι ςασ και μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποκικευςθ οριςμζνων πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ 

δραςτθριότθτεσ και τισ προτιμιςεισ ςασ. Ωςτόςο, οι εν λόγω τεχνολογίεσ ενδζχεται να 

χρθςιμοποιιςουν διαφορετικά τμιματα τθσ ςυςκευισ ςασ από τα τυπικά cookies κι ζτςι να 

μθν μπορείτε να τα ελζγξετε με τα τυπικά εργαλεία και τισ ρυκμίςεισ του προγράμματοσ 

περιιγθςθσ. 

 

Beacons 

Εμείσ, αλλά και οριςμζνα τρίτα μζρθ, ενδζχεται επίςθσ να χρθςιμοποιοφμε τεχνολογίεσ 

ονόματι beacons (ι «pixel») που αποςτζλλουν πλθροφορίεσ από τθ ςυςκευι ςασ ςε 

διακομιςτι. Τα beacons μποροφν να ενςωματωκοφν ςε διαδικτυακό περιεχόμενο, βίντεο 

και email και επιτρζπουν ςε ζναν διακομιςτι να διαβάηει οριςμζνα είδθ πλθροφοριϊν από 

τθ ςυςκευι ςασ, να γνωρίηει πότε ζχετε προβάλει ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο ι 

ςυγκεκριμζνο μινυμα email, να προςδιορίηει τθν ϊρα και τθν θμερομθνία τθν οποία 

προβάλατε το beacon και τθ διεφκυνςθ IP τθσ ςυςκευισ ςασ. Εμείσ, αλλά και οριςμζνα 

τρίτα μζρθ, χρθςιμοποιοφμε τα beacons για ποικίλουσ ςκοποφσ όπωσ για να αναλφουμε τθ 

χριςθ των Υπθρεςιϊν μασ και (ςε ςυνδυαςμό με cookies) για να παρζχουμε ςε εςάσ ακόμθ 

πιο ςχετικό περιεχόμενο και διαφθμίςεισ. 
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Με τθν πρόςβαςθ και χριςθ των Υπθρεςιϊν μασ, ςυμφωνείτε με τθν αποκικευςθ cookies, 

λοιπϊν τεχνολογιϊν τοπικισ αποκικευςθσ, beacons και άλλων πλθροφοριϊν ςτισ ςυςκευζσ 

ςασ. Συμφωνείτε επίςθσ με τθν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω cookies, τισ τεχνολογίεσ τοπικισ 

αποκικευςθσ, τα beacons και τισ πλθροφορίεσ από εμάσ και από τα τρίτα μζρθ που 

προαναφζρονται. 

 

10. Πρόςβαςη - Διόρθωςη των Πληροφοριών ςασ - Δικαίωμα Διαγραφήσ Προςωπικών 

Δεδομζνων 

Σφμφωνα με τθ νομοκεςία ςε οριςμζνεσ δικαιοδοςίεσ, ενδζχεται να δικαιοφςτε να ηθτιςετε 

λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγουμε και να διορκϊςετε τισ 

ανακρίβειεσ ςε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ. Οποιαδιποτε περαιτζρω νόμιμα δικαιϊματα 

χρθςτϊν παραμζνουν ανεπθρζαςτα.  

 Ενδζχεται να αρνθκοφμε να προχωριςουμε τα αιτιματα που επαναλαμβάνονται 

παράλογα, απαιτοφν δυςανάλογθ τεχνικι προςπάκεια, διακινδυνεφουν τθν προςταςία 

απορριτου άλλων, είναι εξαιρετικά μθ πρακτικά ι αφοροφν πρόςβαςθ που δεν απαιτείται 

άλλωσ από τθν εγχϊρια νομοκεςία.  

Αν κζλετε να υποβάλετε αίτθμα για πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ ςασ, επικοινωνιςτε μαηι 

μασ. 

 

Επίςθσ, μπορείτε οποτεδιποτε να υποβάλλετε αίτθμα διαγραφισ των προςωπικϊν 

δεδομζνων ςασ. 

 

 

 

 

 

11. Ενημζρωςη 

Η παροφςα πολιτικι ενδζχεται να τροποποιείται και για το λόγο αυτό ςασ παρακαλοφμε να 

ελζγχετε ανά διαςτιματα και κυρίωσ πριν τθν κράτθςθ ςτο Ξενοδοχείο μασ, ϊςτε να 

διαςφαλίηετε πωσ είςτε ενιμεροι για τυχόν αλλαγζσ.  
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Με τθν πρόςβαςθ ςτισ Υπθρεςίεσ μασ ι τθ χριςθ αυτϊν, αφοφ ζχουμε αναρτιςει μία 

τζτοια ενθμερωμζνθ ζκδοςθ τθσ Ρολιτικισ απορριτου, ςυμφωνείτε με τισ νζεσ πρακτικζσ 

που περιζχονται ςτθν ενθμζρωςθ. Η πλζον πρόςφατθ ζκδοςθ τθσ Ρολιτικισ απορριτου κα 

βρίςκεται πάντα ςτθ διεφκυνςθ μασ. Μπορείτε να ελζγξετε τθν «θμερομθνία ζναρξθσ 

ιςχφοσ» ςτο πάνω μζροσ για να δείτε πότε ενθμερϊκθκε τελευταία φορά θ Ρολιτικι 

απορριτου. 

 

Ζντυπθ μορφι τθσ παροφςασ Ρολιτικισ μπορείτε να βρείτε ςτθν υποδοχι του Ξενοδοχείου 

μασ ι μπορεί να ςασ αποςταλεί κατόπιν επικοινωνίασ μαηί μασ. 

12. Ερωτήςεισ και Επικοινωνία 

Για κάκε ερϊτθςθ ςχετικά με τθν παροφςα πολιτικι ι γενικά τθν προςταςία και τθν 

αςφάλεια των δεδομζνων ςτθν  MEDITERRANEE  HOTEL  επικοινωνιςτε με τον υπεφκυνο   

ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: 

 info@mediterranee.gr  +30 2610 279602     +30 2610 223327 

Πάτρα  1/11/2019  

  


