
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

 
Τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε περιλαμβάνουν: 

 Ονοματεπώνυμο 

 Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα π.χ. Αριθμός Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Ταχυδρομική διεύθυνση 

 Αριθμός τηλεφώνου 

 Αριθμός φαξ 

 Πληροφορίες πιστωτικής κάρτας, όπως όνομα κατόχου κάρτας, αριθμός πιστωτικής 

κάρτας, διεύθυνση χρέωσης πιστωτικής κάρτας και ημερομηνία λήξης 

 Λεπτομέρειες ταξιδιού και προτιμήσεις 

 
Σκοπός Συλλογής, Επεξεργασίας και Γνωστοποίηση: 

Τα στοιχεία που παρέχετε ενδέχεται να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από το HOTEL THASSOS για να 

έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω σκοπούς:   

1. Παροχή υπηρεσιών όπως η επεξεργασία μιας συναλλαγής (π.χ. πραγματοποίηση μιας κράτησης, ικανοποίηση 
ενός αιτήματος για πληροφορίες ή ολοκλήρωση μιας παραγγελίας προϊόντος), 
2. Για σκοπούς μάρκετινγκ, όπως αποστολή ενημερώσεων σχετικά με τις πιο πρόσφατές προωθητικές μας 
ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων κοινών και πολλαπλών προσφορών με τους συνεργάτες μας,  
3. Διεξαγωγή έρευνας αγοράς μέσω ερευνών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών σας, βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του ιστοτόπου μας, της εμπειρίας σας στο ξενοδοχείο, των διαφόρων τύπων επικοινωνίας, 
των διαφημιστικών μας εκστρατειών ή/ και των δραστηριοτήτων προώθησης, 
4. Για σκοπούς αναγνώρισης και εξακρίβωσης, 
5. Όταν απαιτείται και εξουσιοδοτείται από ή δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή δικαστικού διατάγματος ή 
οποιουδήποτε φορέα ή αρχής επιβολής του νόμου ή οποιασδήποτε άλλης κυβερνητικής οργάνωσης ή 
οργανισμού για αποκάλυψη πληροφοριών. 
6. Τηρούνται για τις περιπτώσεις ( 1)- (4) του παρόντος στο αρχείο μας,  έως 3 έτη και στη συνέχεια 
καταστρέφονται. Για την περίπτωση (5) παραμένουν στα απαιτούμενα βιβλία ή μέσα καταγραφής σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων ή των ελληνικών αρχών και για όσο διάστημα αυτές ορίζουν.  
7. Έχετε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που σας αφορούν και που τηρούμε 
στο αρχείο μας όπως και τη δυνατότητα να απαιτήσετε τη διαγραφή τους πριν από την προβλεπόμενη από την 

πολιτική μας, προθεσμία.  

Η παροχή δεδομένων υπόκειται στη δική σας διακριτική ευχέρεια. Εντούτοις, ενδέχεται να μην 

είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε τη ζητούμενη υπηρεσία, εν μέρει ή συνολικά, εάν δεν 

παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. 

Συγκατατίθεμαι με τη παρούσα δήλωση: 

  

  

 


