Πολιτική προςταςίασ προςωπικών δεδομζνων
Ξενοδοχείο Naxos Resort
Το ξενοδοχείο μασ είναι ςυμμορφωμζνο με τον Κανονιςμό προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
(GDPR 679/16). Η παροφςα Πολιτικι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων εφαρμόηεται ςτα Προςωπικά Δεδομζνα που
ςυλλζγονται ςτο ξενοδοχείο και ςτο δικτυακό του τόπο.
Ποια Προςωπικά Δεδομζνα ςυλλζγουμε
Τα Προςωπικά Δεδομζνα που ςυλλζγει το ξενοδοχείο μασ, είτε άμεςα από εςάσ ι μζςω των ςυνεργαηόμενων πρακτορείων,
περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων ονοματεπϊνυμο, θμερομθνία γζννθςθσ, ταχυδρομικι(εσ) διεφκυνςθ(εισ),θλεκτρονικι(ζσ)
διεφκυνςθ(εισ),αρικμό(οφσ) τθλεφϊνου, φφλο, πλθροφορίεσ πιςτωτικισ κάρτασ, πλθροφορίεσ διαβατθρίου, πλθροφορίεσ
κρατιςεων και άλλεσ πλθροφορίεσ που παρζχετε είτε εκ του νόμου είτε οικειοκελϊσ. Τα Προςωπικά Δεδομζνα ςυλλζγονται
με τουσ κάτωκι τρόπουσ.




Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Φόρμεσ αποςτολισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
Αιτιςεισ που ςυμπλθρϊνετε ςτον χϊρο υποδοχισ του Ξενοδοχείου

Cookies
Για να επιςκεφτείτε τον Δικτυακό μασ Τόπο χωρίσ cookies, μπορείτε να διαμορφϊςετε τον φυλλομετρθτι ςασ για να
απορρίψει όλα τα cookies ι να ςασ ειδοποιεί όταν αποςτζλλεται ζνα cookie ζτςι ϊςτε να το δεχκείτε ι να το απορρίψετε.
Χρήςη των πληροφοριών που ςυλλζγουμε
Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα χρθςιμοποιοφνται για τουσ κάτωκι λόγουσ:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Τθν επεξεργαςία, τθ καταγραφι και ολοκλιρωςθ των κρατιςεων
Για να μποροφμε να επικοινωνιςουμε μαηί ςασ για επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ
Για να απαντιςουμε ςε ερωτιςεισ, παράπονα ι άλλεσ επικοινωνίεσ,
Για να ςασ ενθμερϊςουμε για κζμα ενδιαφζροντόσ ςασ πχ ξεχαςμζνο αντικείμενο
Για δθμογραφικοφσ λόγουσ ι αναλφςεισ
Για αποςτολι ευχθτιριων μθνυμάτων, ι προςφορϊν (εφόςον ζχουμε κετικι ςυγκατάκεςθ ςτθ φόρμα κράτθςθσ)

Κοινοποίηςη των δεδομζνων που ςυλλζγουμε
Το ξενοδοχείο μασ κοινοποιεί προςωπικά δεδομζνα μόνο ςτισ αρμόδιεσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ, κατόπιν εγγράφου αιτιματοσ και
αφοφ προθγθκεί γνωςτοποίθςθ τθσ ςχετικισ διαβίβαςθσ ςτο φυςικό πρόςωπο- υποκείμενο των προςωπικϊν δεδομζνων,
όπου αυτό είναι απαραίτθτο, κατά τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι νομοκεςία κακϊσ επίςθσ και ςε πιςτωτικά ιδρφματα ι εταιρίεσ
που διαχειρίηονται ςυναλλαγζσ με πιςτωτικζσ κάρτεσ, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν χρθματοοικονομικι τακτοποίθςθ τθσ
ςυναλλαγισ κράτθςθσ.
Αςφάλεια Συςτημάτων/ Διαδικαςιών
Τα Προςωπικά Δεδομζνα που ςυλλζγει το ξενοδοχείο αποκθκεφονται ςε αςφαλείσ διακομιςτζσ. Επίςθσ προςτατεφονται από
ηϊνεσ αςφαλείασ (firewalls) και άλλα ςυνθκιςμζνα μζτρα αςφαλείασ (antivirus). Η επιχείρθςθ ζχει λάβει τα εφλογα μζτρα
αςφαλείασ, για τθν προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. Η Διοίκθςθ και το προςωπικό του ξενοδοχείου ζχει λάβει
τθν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ςχετικά με τθ ςθμαντικότθτα τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων των υποκειμζνων
(awareness), και οι διαδικαςίεσ που ακολουκεί θ επιχείρθςθ ζχουν αναςχεδιαςτεί με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των
προςωπικϊν δεδομζνων ςε ςυμμόρφωςθ με τον νζο κανονιςμό GDPR.

Κάμερεσ αςφαλείασ
Με ςκοπό τθν πρόλθψθ κλοπισ αγακϊν, τθν αποτροπι εγκλθματικϊν ι άλλων κακόβουλων ενεργειϊν, τθν προςταςία
εργαηομζνων, πελατϊν και ςυνεργατϊν ζχουν τοποκετθκεί κάμερεσ αςφαλείασ εντόσ και πζριξ του χϊρου του Ξενοδοχείου.
Η εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ, κακϊσ και θ ςυλλογι και τιρθςθ δεδομζνων είναι ςφμφωνθ με τισ επιταγζσ
του ιςχφοντοσ κανονιςτικοφ πλαιςίου (ενθμερωτικζσ πινακίδεσ, χρόνοσ τιρθςθσ δεδομζνων κλπ.) Η καταγραφι των καμερϊν
αςφαλείασ είναι προςβάςιμθ μόνο από εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό, ςε περίπτωςθ εγκλθματικϊν ενεργειϊν ι για
διευκρίνιςθ ςυμβάντων αςφαλείασ. Σε περίπτωςθ εγκλθματικϊν ενεργειϊν, το αποτζλεςμα τθσ καταγραφισ των ςυςτθματων
αςφαλείασ, μπορεί να προωκθκεί ςτισ αρμόδιεσ αςτυνομικζσ αρχζσ, όπωσ ορίηεται από τον νόμο.
Δικαιώματα των Υποκειμζνων
Τα υποκείμενα, των οποίων το ξενοδοχείο διατθρεί προςωπικά δεδομζνα ζχουν τα κάτωκι δικαιϊματα:
•

Πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα

•

Διαγραφισ τουσ

•

Διόρκωςισ τουσ

•

Περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ τουσ

•

Φορθτότθτα των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που τουσ αφοροφν

•

Εναντίωςθ ςτθν επεξεργαςία τουσ

Aν κα επικυμοφςατε να αςκιςετε τα ανωτζρω δικαιϊματά ςασ, παρακαλοφμε όπωσ μασ ςτείλτε ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςτθν
ταχυδρομικι διεφκυνςθ του Ξενοδοχείου (“Naxos Resort Beach Hotel”, Χϊρα, Ακτι Αγίου Γεωργίου, Νάξοσ 84 300, Ελλάδα) ι
email ςτο info@naxosresort.gr μαηί με αντίγραφο ενόσ εγγράφου ταυτοποίθςισ ςασ.

