Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2018
Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος είναι αφοσιωμένο στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των
πληροφοριών που του παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των
πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις
πληροφορίες. Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος συλλέγει ακόμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της παροχής
επαγγελματικών υπηρεσιών (δείτε κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες).
Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, το Ξενοδοχείο Ευστράτιος έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να
χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα (που συχνά αναφέρονται ως
"προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες" ή "PII") που έχουν συλλεγεί είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών
υπηρεσιών που παρέχει, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο μέρος. Γενικά, ο σκοπός μας είναι να
συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους διαδικτυακούς επισκέπτες έτσι ώστε να
μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές
ευκαιρίες. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον
τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά
δεδομένα που λαμβάνουμε.
Γενικά, ο σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από τους
διαδικτυακούς επισκέπτες έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση ή/και υπηρεσίες ή
πληροφορίες σχετικά με επαγγελματικές ευκαιρίες.
Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που
συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα
που λαμβάνουμε.
1. Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων
1.1 Ποια δεδομένα συλλέγουμε
Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε — για παράδειγμα, εάν
επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια ή αν εγγραφείτε ως συνδρομητές για κάποιες υπηρεσίες. Σε μερικές
περιπτώσεις, είναι δυνατόν να έχετε ήδη δώσει παλαιότερα τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο Ξενοδοχείο
Ευστράτιος (εάν, για παράδειγμα, είστε πρώην υπάλληλος του Ξενοδοχείου Ευστράτιος ).
Εάν επιλέξετε να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε σε μια ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου Ευστράτιος χρησιμοποιώντας τρίτη
υπηρεσία μοναδικής εγγραφής που πιστοποιεί την ταυτότητά σας και συνδέει τις πληροφορίες σύνδεσής σας σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. LinkedIn, Google ή Twitter) με το Ξενοδοχείο Ευστράτιος , συλλέγουμε τυχόν πληροφορίες ή
περιεχόμενο που χρειάζονται για την εγγραφή ή σύνδεση, για τα οποία έχετε δώσει στον πάροχο του μέσου κοινωνικής
δικτύωσης την άδεια να μοιραστεί με εμάς, όπως το όνομά σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η
συλλογή άλλων πληροφοριών μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις απορρήτου που έχετε καθορίσει με τον πάροχο του
μέσου κοινωνικής δικτύωσης, οπότε παρακαλείστε να μελετήσετε τη δήλωση ή πολιτική απορρήτου της σχετικής
υπηρεσίας.
Με την εγγραφή σας και/ή την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στο Ξενοδοχείο Ευστράτιος , συναινείτε επίσης
στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται
για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή από
τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Για παράδειγμα, εάν εγγραφείτε σε μία ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου Ευστράτιος και
παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να
εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη. Όταν εγγραφείτε ή συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τρίτη υπηρεσία
μοναδικής εγγραφής, ενδέχεται να σας ταυτοποιήσουμε ως τον ίδιο χρήστη ανεξάρτητα από τη χρήση διαφορετικών
συσκευών και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη και σε όποιες άλλες ιστοσελίδες του Ξενοδοχείου
Ευστράτιος επισκεφτείτε. Εάν μας στείλετε το βιογραφικό σας (CV) προκειμένου να υποβάλλετε αίτηση μέσω διαδικτύου
για θέση εργασίας στο Ξενοδοχείο Ευστράτιος , θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας παρέχετε προκειμένου να
δούμε αν ανταποκρίνεστε στις υπάρχουσες ευκαιρίες εργασίας το το Ξενοδοχείο Ευστράτιος . Σε μερικές περιπτώσεις
όπου έχετε εγγραφεί για ορισμένες υπηρεσίες, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε προσωρινά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας μέχρι να λάβουμε την επιβεβαίωση των πληροφοριών που παρείχατε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (δηλ. με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
παρείχατε στο πλαίσιο της εγγραφής σας για να επιβεβαιώσετε το αίτημα εγγραφής).

1.2 Η νομιμοποιητική βάση για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος γενικά συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να
ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά
κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.
Η Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, εφόσον έχουμε την νόμιμη
βάση να προβούμε σε αυτή την πράξη. Επίσης απαιτείται να σας γνωστοποιήσουμε τους λόγους αυτούς επεξεργασίας. Ως
αποτέλεσμα, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, στηριζόμαστε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις
επεξεργασίας:






Εκτέλεση συμβάσεως: αυτό συμβαίνει όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από τη σύμβαση.
Νομική υποχρέωση: αυτό συμβαίνει όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
ώστε να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση, όπως να τηρούμε αρχεία για φορολογικούς σκοπούς είτε
να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.
Έννομο συμφέρον: ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με εσάς όταν έχουμε έννομο συμφέρον
κατά την εκτέλεση μίας σύννομης δραστηριότητας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την συνέχεια της
δραστηριότητας αυτής, αρκεί αυτή να μην υπερβαίνει τα συμφέροντα σας, είτε
Η συναίνεση σας: ενδέχεται περιστασιακά να σας ζητήσουμε ειδική άδεια να επεξεργαστούμε κάποια
προσωπικά σας δεδομένα, και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνο με αυτόν τον
τρόπο, εάν συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συναίνεση σας οποτεδήποτε, επικοινωνώντας
με Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος στο info@efstratioshotel.gr

Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν
οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο ή από
επαγγελματικά πρότυπα. Η έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν την
φυλή ενός προσώπου, την εθνικότητά του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την συμμετοχή του σε συνδικαλιστική
οργάνωση , τις θρησκευτικές ή παρεμφερείς του πεποιθήσεις, την φυσική ή πνευματική του υγεία, την σεξουαλική του
ζωή ή το ποινικό του μητρώο. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την διακριτική σας ευχέρεια όταν παρέχετε ευαίσθητα
δεδομένα στο Ξενοδοχείο Ευστράτιος και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα δεδομένα στο Ξενοδοχείο
Ευστράτιος , εκτός αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από το Ξενοδοχείο Ευστράτιος αυτών των δεδομένων για
τους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς της και εάν συναινείτε στη διαβίβαση και αποθήκευση αυτών των δεδομένων
προς και σε βάσεις δεδομένων του Ξενοδοχείου Ευστράτιος . Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων προς το Ξενοδοχείο Ευστράτιος είναι, ή θα μπορούσε να είναι, απαραίτητη ή κατάλληλη για
ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος.
1.3 Αυτόματη συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Σε μερικές περιπτώσεις, Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής χρησιμοποιούν cookies, web
beacons και άλλες τεχνολογίες για να συλλέξουν αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεσθε
διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε. Η συλλογή αυτών των
δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη
χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής παρουσίας του Ξενοδοχείο Ευστράτιος και να αποτιμάμε την
αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας.
1.3.1 Διευθύνσεις IP
Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου
(servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται
οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των
συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να
πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.
1.3.2 Cookies
Ενδέχεται να τοποθετούνται cookies στον υπολογιστή σας ή στην συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο,
κάθε φορά που μας επισκέπτεστε στο διαδίκτυο. Αυτό επιτρέπει στην ιστοσελίδα να θυμάται τον υπολογιστή ή τη
συσκευή σας και να εξυπηρετεί περισσότερους σκοπούς.

Σε μερικές από τις ιστοσελίδες μας, θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα απαιτεί τη
συγκατάθεσή σας για τη συλλογή των cookies. Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεση, ο υπολογιστής σας ή η συσκευή σας με
δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο δεν θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση
υπηρεσιών. Ένα δευτερεύον είδος cookies, τα οποία αναφέρονται ως "user-input" cookies, ενδέχεται να απαιτούνται
προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα. Αυτά τα cookies δεν θα αποκλείονται μέσω της χρήσης
αυτού του προειδοποιητικού πλαισίου (banner). Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί σε ένα cookie και θα ισχύει για μια
περίοδο 90 ημερών. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies
του προγράμματος περιήγησής σας.
Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή
όχι τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού
Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη
συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε
θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του ιστότοπου μας.
Επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο φάκελο «Βοήθεια» του
προγράμματος περιήγησής σας ή μέσω ιστοσελίδων όπως η ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.
Ακολουθεί λίστα με τα είδη cookies που χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας.
Σκοπός
Απόδοση (π.χ.
προγράμματος
περιήγησης του
χρήστη)

Περιγραφή

Τύπος και Διάρκεια

Οι ιστοσελίδες μας έχουν διαμορφωθεί με τη χρήση κοινών πλατφορμών Διάρκεια περιήγησης
διαδικτύου.
Οι πλατφόρμες αυτές έχουν ενσωματωμένα cookies τα οποία βοηθούν
σε ζητήματα συμβατότητας (π.χ. προς προσδιορισμό του τύπου του
προγράμματος περιήγησής σας) και στη βελτίωση της απόδοσης (π.χ.,
ταχύτερη φόρτωση του περιεχομένου).

Διαγράφεται με το
κλείσιμο του
προγράμματος
περιήγησης

Εάν εγγραφείτε για πρόσβαση σε περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, τα Διάρκεια περιήγησης
Cookies Ασφαλείας cookies μας βεβαιώνουν πως η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη για τη
(e.g. Asp .NET)
διάρκεια της επίσκεψής σας. Για πρόσβαση σε περιοχή περιορισμένης
Διαγράφεται με το
πρόσβασης θα χρειαστείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας.
κλείσιμο του
προγράμματος
περιήγησης

Προτιμήσεις
Ιστοσελίδας

Τα cookies μας μπορεί επίσης να καταγράφουν τις σχετικές με την
ιστοσελίδα προτιμήσεις σας (π.χ. γλώσσα) ή να επιδιώκουν να
ενισχύσουν την εμπειρία σας (π.χ., με την προσωποποίηση ενός
χαιρετισμού ή του περιεχομένου).

Διαγράφεται με το
κλείσιμο του
προγράμματος
Αυτό θα ισχύει για περιοχές όπου έχετε εγγραφεί ειδικά για πρόσβαση ή
περιήγησης
για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό.

Χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο έρευνας εξωτερικού συνεργάτη
προκειμένου να ζητήσουμε από ένα ποσοστό επισκεπτών να παρέχουν
τα σχόλιά τους. Τα cookies χρησιμοποιούνται για να αποτρέψουν τους
επισκέπτες από το να προσκληθούν πολλές φορές.
Σχόλια επισκέπτη
της ιστοσελίδας

Διάρκεια περιήγησης

Το πρώτο cookie (1) τοποθετείται εάν ο επισκέπτης δεν προσκληθεί να
συμμετάσχει στην έρευνα, και χρησιμοποιείται προκειμένου να
διασφαλίσει ότι οι επισκέπτες δεν προσκαλούνται μετά την πρώτη
επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Διάρκεια περιήγησης
Διαγράφεται με το
κλείσιμο του
προγράμματος
περιήγησης
Τήρηση

Διαγράφονται αυτόματα
Το δεύτερο cookie (2) τοποθετείται εάν ο επισκέπτης κληθεί να
μετά από 90 ημέρες ή με
συμμετάσχει στην έρευνα, και χρησιμοποιείται προκειμένου να
την εμφάνιση της
διασφαλιστεί ότι ο επισκέπτης δεν θα κληθεί ξανά να συμμετάσχει εντός πρόσκλησης για παροχή

Διάδοση στα μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης

περιόδου 90 ημερών.

σχολίων.

Χρησιμοποιούμε widgets κοινωνικής δικτύωσης τρίτων μερών ή πλήκτρα
για να σας παρέχουμε πρόσθετες λειτουργίες προκειμένου να διαδώσετε
το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής
media και e-mail. Η χρήση αυτών των widgets ή πλήκτρων μπορεί να
εγκαταστήσει ένα cookie στη συσκευή σας για να κάνει την υπηρεσία
τους πιο εύκολη στη χρήση, να διασφαλίσουν ότι η αλληλεπίδραση σας
εμφανίζεται στις ιστοσελίδες μας (π.χ. ενημερώνεται η καταμέτρηση της
διάδοσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και να καταγράψουν τις
πληροφορίες σύνδεσης των δραστηριοτήτων σας σε όλο το Διαδίκτυο και
στην ιστοσελίδα μας.

Τήρηση
Διαγράφονται αυτόματα
μετά από δύο χρόνια, εάν
δεν επισκέπτεστε πλέον
την ιστοσελίδα kpmg.com

Σας ενθαρρύνουμε να μελετήσετε την πολιτική απορρήτου του κάθε
παρόχου πριν από τη χρήση κάθε τέτοιας υπηρεσίας. Για περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των widgets και τις εφαρμογές μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, δείτε παρακάτω.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται άλλα εργαλεία τρίτων και widgets στις επί μέρους ιστοσελίδες μας προκειμένου να
παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα. Η χρήση αυτών των εργαλείων ή των widgets ενδέχεται να εγκαταστήσει ένα
cookie στη συσκευή σας για να κάνει την υπηρεσία τους πιο εύκολη στη χρήση, και να εξασφαλίσει ότι η δραστηριότητά
σας εμφανίζεται σωστά στις ιστοσελίδες μας.
Τα cookies από μόνα τους δεν μας γνωστοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σας ταυτοποιούν
προσωπικά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Στις αναλυτικές αναφορές μας, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες
ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP, αλλά μόνο για τον προσδιορισμό του αριθμού των μοναδικών
επισκεπτών σε ιστοσελίδες μας και τη γεωγραφική προέλευση των επισκεπτών, και όχι για την ταυτοποίηση
μεμονωμένων επισκεπτών.
Με την περιήγηση στις ιστοσελίδες μας και με την εισαγωγή των στοιχείων για την σύνδεση σας (login) ώστε να έχετε
πρόσβαση σε περιοχές μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες, συμφωνείτε ότι έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετούμε
cookies στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή είτε στη συσκευή σας με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.
1.3.3 Google Analytics
Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης
του Google Analytics από το Ξενοδοχείο Ευστράτιος μπορείτε να βρείτε εδώ:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Προκειμένου να παρέχει στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των
δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on
επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην
ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν
εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.
1.3.4 Web beacons
Το web beacon είναι ένα μικρό αρχείο με εικόνα (image file) σε μια ιστοσελίδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
συλλογή ορισμένων δεδομένων από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος κατά τον οποίο
προβλήθηκε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το είδος του φυλλομετρητή (browser), και η ύπαρξη των cookies που είχαν
τοποθετηθεί προηγουμένως από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). Το Ξενοδοχείο
Ευστράτιος χρησιμοποιεί web beacons μόνον σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος ή οι πάροχοι των υπηρεσιών αυτής της μπορούν να χρησιμοποιούν web beacons
προκειμένου να εντοπίζουν την αποτελεσματικότητα των ιστότοπων τρίτων που μας παρέχουν υπηρεσίες πρόσληψης ή
διαφημιστικές υπηρεσίες ή προκειμένου να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία των επισκεπτών και να
διαχειρίζονται τα cookies.
Έχετε την επιλογή να κάνετε κάποια web beacons ανενεργά με το να απορρίψετε τα σχετικά cookies. Το web beacon θα
μπορεί ακόμα να καταγράφει μια ανώνυμη επίσκεψη από τη διεύθυνση IP σας αλλά οι πληροφορίες από τα cookies δεν
θα καταγράφονται.
1.3.5 Εργαλεία βάσει γεωγραφικής θέσης
Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τη γεωγραφική θέση του ηλεκτρονικού σας
υπολογιστή ή της φορητής συσκευής σας. Αυτά τα δεδομένα θέσης συλλέγονται με σκοπό την παροχή προς εσάς
πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν με βάση τη γεωγραφική θέση
σας, καθώς επίσης και τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας που παρέχουμε βάσει γεωγραφικής θέσης.
1.4 Εφαρμογές και widgets κοινωνικών δικτύων
Οι ιστοσελίδες του Ξενοδοχείου Ευστράτιος μπορεί να περιλαμβάνουν λειτουργικότητα ώστε να μπορείτε να
κοινοποιείτε μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως το κουμπί Like του Facebook και το Twitter
widget. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση εκ μέρους σας των ιστοτόπων του Ξενοδοχείου Ευστράτιος (βλέπε ανωτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα
cookies «Κοινωνικής Δικτύωσης»). Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που παρέχετε μέσω τέτοιων εφαρμογών
κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να συλλεγεί και να χρησιμοποιηθεί από άλλα μέλη της εν λόγω εφαρμογής κοινωνικής
δικτύωσης και οι ανταλλαγές αυτές διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εταιρειών που παρέχουν την
εφαρμογή. Δεν έχουμε τον έλεγχο ή την ευθύνη για τις εν λόγω εταιρείες ή τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές.
Επιπλέον, ιστοσελίδες του Ξενοδοχείου Ευστράτιος μπορεί να φιλοξενήσουν blogs, forums, crowd-sourcing και άλλες
εφαρμογές ή υπηρεσίες (συλλογικά αναφερόμενα ως «λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης»). Ο σκοπός των
λειτουργιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και περιεχομένου. Κάθε
προσωπική πληροφορία που παρέχετε σε οποιαδήποτε λειτουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης του Ξενοδοχείου
Ευστράτιος μπορεί να γνωστοποιηθεί σε άλλους χρήστες της εν λόγω λειτουργίας μέσου κοινωνικής δικτύωσης (εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά κατά το στάδιο συλλογής), επί των οποίων ενδέχεται να έχουμε περιορισμένο ή καθόλου
έλεγχο.
Η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων (εικόνες, κλπ.) μέσω των ιστοσελίδων του Ξενοδοχείο
Ευστράτιος είναι παράνομη, εκτός εάν έχει αποκτηθεί προηγούμενη συναίνεση των υποκειμένων των δεδομένων.
1.5 Παιδιά
Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά
σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι ιστότοποί μας ούτε είναι σχεδιασμένοι σκοπίμως ούτε απευθύνονται
σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ ούτε να τηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα
σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 13 ετών.
2. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων
2.1. Μεταφορά σε τρίτα μέρη
Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται
για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές μας ανάγκες, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας
ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή επαγγελματικά πρότυπα.
Αυτό συμπεριλαμβάνει:



Τους παρόχους υπηρεσιών μας: Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος συνεργάζεται με φημισμένους
συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών ή με οργανισμούς που μπορούν να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας
δεδομένα για λογαριασμό μας. Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε αυτούς μόνο






όταν αυτοί ανταποκρίνονται στα αυστηρά μας πρότυπα επεξεργασίας δεδομένων και ασφαλείας.
Γνωστοποιούμε μόνο προσωπικά δεδομένα που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
Σε περίπτωση αναδιοργάνωσής ή πώλησής μας σε άλλον οργανισμό: Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος ενδέχεται
επίσης να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα που αφορούν την πώληση, την εκχώρηση είτε άλλη
μεταβίβαση της επιχείρησης του ιστότοπου, με τον οποίο σχετίζονται τα δεδομένα.
Δικαστήρια, δικαστικές αρχές, αρχές επιβολής του νόμου ή ρυθμιστικές αρχές: Το Ξενοδοχείο
Ευστράτιος ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα
δικαστηρίων, δικαστικών αρχών, κυβερνητικών ή αρχών επιβολής του νόμου είτε όπου απαιτείται ή είναι
συνετό να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία , τις δικαστικές αποφάσεις ή τις , κανόνες ή εντολές
δικαστηρίων ή δικαστικών αρχών.
Έλεγχοι : γνωστοποιήσεις προσωπικών δεδομένων ενδέχεται επίσης να απαιτούνται για ελέγχους που
αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια και/ή για έρευνα είτε απάντηση σε
κάποιο παράπονο ή απειλή ασφαλείας.

Επίσης, το Ξενοδοχείο Ευστράτιος μπορεί να μεταφέρει ορισμένα προσωπικά δεδομένα εκτός ΕΟΧ σε εξωτερικές
εταιρίες που συνεργάζονται με εμάς ή για λογαριασμό μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση
Απορρήτου. Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος μπορεί επίσης να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα εκτός του ΕΟΧ.. Εάν αυτό
συμβεί, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να προστατεύονται από συμβάσεις που έχουμε κάνει με
οργανισμούς εκτός του ΕΟΧ, οι οποίες είναι σε μία μορφή εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το να παρέχουν
προσωπικά δεδομένα μέσω διαδικτύου, οι επισκέπτες συναινούν στη μεταφορά αυτή ή/και στην αποθήκευση των
προσωπικών τους δεδομένων στο εξωτερικό.
Επίσης, Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε
τρίτους, για δική τους απευθείας χρήση για προωθητικούς σκοπούς (marketing).
3. Επιλογές
Γενικά, δεν απαιτείται να υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα στο Ξενοδοχείο Ευστράτιος διαδικτυακά, αλλά μπορεί να
ζητήσουμε από εσάς να παρέχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες
σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις εκδηλώσεις μας. Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για
ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις.
Εάν αποδεχθείτε τη ρήτρα της συναίνεσης για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό
ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών
οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από
κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο
που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.
Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην ενότητα “Cookies”, εάν επιθυμείτε να αποφύγετε να σας εντοπίσουν τα cookies καθώς
περιηγείστε στους ιστότοπούς μας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser) να απορρίπτει όλα τα cookies
ή να σας ενημερώνει όταν αποστέλλεται ένα cookie. Σημειωτέον, ωστόσο, ότι κάποια τμήματα των ιστότοπών μας μπορεί
να μην μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά αν επιλέξετε να αρνείστε τα cookies.
4. Πρόσβαση
Εάν έχετε υποβάλει προσωπικά δεδομένα στο Ξενοδοχείο Ευστράτιος , έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:





Πρόσβασης και Διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα εν λόγω δεδομένα. Αυτό ορισμένες φορές
αποκαλείται ως «Αίτημα Πρόσβασης του Υποκειμένου». Εάν συμφωνήσουμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να σας
παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, θα σας τα παρέχουμε δωρεάν. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα,
ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας
με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν τα δεδομένα που έχουμε
για σας είναι ανακριβή, μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε ανακρίβειες στα προσωπικά
δεδομένα.
Αντίρρησης στην επεξεργασία: έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων από εμάς εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους, να ζητήσετε να διαγραφούν
εάν βρίσκονται στο αρχείο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία
τους σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα είτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας αυτά επικοινωνώντας με το Ξενοδοχείο
Ευστράτιος στο info@efstraioshotel.gr και εμείς θα καταβάλουμε όλες τις εύλογες και πρακτικές προσπάθειες να

συμμορφωθούμε με το αίτημά σας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο και τα επαγγελματικά
πρότυπα.
5. Ασφάλεια Δεδομένων, Περιστατικά Παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων, Αποθήκευση, Χρόνος Τήρησης και
Ακεραιότητα των Δεδομένων
Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος εφαρμόζει εύλογες πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου να προστατεύει τα
προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Παρά
τις προσπάθειες που καταβάλλονται από tο Ξενοδοχείο Ευστράτιος , η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί απολύτως
ενάντια σε όλες τις απειλές. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων έχουμε μια ειδικευμένη
ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών και μια διαδικασία αντιμετώπισης αυτών των περιστατικών προκειμένου να
αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με
τις υποχρεώσεις μας από τον νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας
δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα
δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.
Επίσης, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο
για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή την
συμμόρφωση με το αίτημα του κάθε ατόμου ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο ( και σε κάθε
περίπτωση όχι περισσότερο από 7 χρόνια, εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη
νομοθεσία).
6. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους
Παρακαλούμε να έχετε υπόψιν σας ότι οι ιστότοποι του Ξενοδοχείου Ευστράτιος μπορεί να εμπεριέχουν συνδέσεις με
άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων που τηρούνται από άλλες εταιρίες μέλη του Ξενοδοχείου
Ευστράτιος και που διέπονται από άλλες δηλώσεις απορρήτου το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να διαφέρει από
την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Παρακαλείστε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε
πριν αποκαλύψετε τυχόν προσωπικά δεδομένα.
Με την εγγραφή σας σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου Ευστράτιος και με την περιήγηση σας σε άλλη
ιστοσελίδα του Ξενοδοχείου Ευστράτιος ενώ παραμένετε συνδεδεμένοι, συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας
δεδομένων, σύμφωνα με τη δήλωση απορρήτου της ιστοσελίδας του Ξενοδοχείου Ευστράτιος που επισκέπτεστε.
7. Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών
Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος λαμβάνει προσωπικά δεδομένα κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών – συνήθως
κατά την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εργοδότες, επιχειρήσεις με πελάτες φυσικά πρόσωπα και στον δημόσιο τομέα. Οι
σχέσεις μας με τους πελάτες διέπονται από τις επιστολές συνεργασίας και τους γενικούς όρους συναλλαγών,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε. Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος παρέχει
υπηρεσίες διαφόρων τύπων και ο ρόλος της ενδέχεται να μην είναι πάντα ευκρινής για τα άτομα που είναι υποκείμενα
των δεδομένων. Ωστόσο, Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την
ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει, και τις
εφαρμοστέες κανονιστικές οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
8. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση
Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος μπορεί να τροποποιεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, ώστε αυτή να απεικονίζει τις
πρόσφατες πρακτικές απορρήτου μας. Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία
τροποποίησης ή αναθεώρησης στην αρχή αυτής της σελίδας.. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την
παρούσα Δήλωση προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας
δεδομένα.
9. Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των
προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε
οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση
info@efstratioshotel.gr

[1] Οι όροι " Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος ", "εμείς", "μας", και "εμάς" αναφέρονται στο Ξενοδοχείο Ευστράτιος .
Το Ξενοδοχείο Ευστράτιος είναι ατομική τουριστική επιχείρηση στην Ελλάδα μέλος του ΞΕΕ και της ΠΟΞ, με Αρ. ΜΗΤΕ :
13 51 Κ 01 2Α 00092 0 0

