
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

                                               ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LA SIGNORA  

Η παρούσα Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») 
περιγράφει συνοπτικά τον τρόπο επεξεργασίας  των προσωπικών σας δεδομένων 
και ειδικότερα τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης αυτών από 
τους Υπευθύνους Επεξεργασίας. 
Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πολιτικής μας επιλέξτε: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ: 
Στην παρούσα Πολιτική οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ίδια έννοια 
με αυτή που αποδίδεται στο ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Στο παρόν παρατίθενται για λόγους ευκολίας οι 
ακόλουθοι όροι: 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Oποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον 
τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος 
οργανισμός.  

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ: Ο Υπεύθυνος Προστασίας 
Δεδομένων(DPO) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου 
επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του 
ΓΚΠΔ και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων.  

3. ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Tο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια 
αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπευθύνου της Επεξεργασίας. 

4. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Tο φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται 
τα δεδομένα, και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να 
εξακριβωθεί. 
 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας  
Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (εφεξής 
καλούμενος για λόγους συντομίας ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ): 

ΕΔΡΑ ΛΟΥΡΔΑΤΑ 
ΑΦΜ 094128310 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.lasignorahotel.gr 
ΑΡ ΓΕΜΗ :123089134000 
E MAIL info@lasignorahotel.gr 
ΤΗΛ2671031157 

Εκτελών την Επεξεργασία/ Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ  
EMAIL DPO:belitsisgerasimos@gmail.com 
 
 

 
 



Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας στα πλαίσια άσκησης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των 
πελατών, του προσωπικού και των προμηθευτών του.  
 
Για το λόγο αυτό έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, το ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής ο 
Γενικός Κανονισμός) και το Ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να 
διασφαλίσει  ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τόσο από τον 
Υπεύθυνο Επεξεργασίας όσο και από τρίτα πρόσωπα συνεργάτες ή προσωπικό.  
 
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 
επικοινωνήστε εγγράφως με τον DPO στο email:belitsiagerasimos@gmail.com 
 
Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ  
Για την εκτέλεση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και την παροχή 
των υπηρεσιών μας είμαστε υποχρεωμένοι και συλλέγουμε με τη 
συγκατάθεσή σας τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία και 
συγκεκριμένα: 
 

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΛΑΤΩΝ: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, 
πλήρη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη) τιμολόγησης, αριθμό 
κινητού τηλεφώνου, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e -
mail), τόπο προέλευσης, ώρα άφιξης και ώρα αναχώρησης, διατροφικές 
συνήθειες, αριθμό τέκνων, στοιχεία συνοδού, ταυτότητα, διαβατήριο, 
αριθμό πιστωτικών καρτών και τραπεζικός οργανισμός, αριθμός 
δωματίου, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, πιστοποιητικό COVID 19 ή 
άλλο έγγραφο. 
Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας θα σας ζητηθούν 
κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εφόσον επιλέξετε τον 
σχετικό τρόπο πληρωμής και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την 
ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της 
τράπεζας Alpha Bank A.E για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και 
μόνο. Η Εταιρεία δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο 
πιστωτικών/χρεωστικών καρτών στα ηλεκτρονικά της συστήματα ή σε 
φυσικό αρχείο.  
Για την πιστοποίηση του κατόχου κάρτας ενδέχεται  να απαιτηθεί η 
μεταφορά στοιχείων της κάρτας σας σε τρίτο πάροχο, συνεργαζόμενο 
με την τράπεζα η οποία υλοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πληρωμής μέσω κάρτας. 
Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από την αεροπορική εταιρεία 
σας, την κάρτα πληρωμής και άλλους συνεργάτες, από τις υπηρεσίες 
κοινωνικών μέσων σας και από άλλες πηγές τρίτων που έχουν νόμιμο 
δικαίωμα να μοιράζονται τα δεδομένα σας μαζί μας. Χρησιμοποιούμε 



και κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες (και ενδέχεται να 
προσθέσουμε αυτές τις πληροφορίες στις άλλες πληροφορίες που 
έχουμε στο αρχείο για εσάς) για τους σκοπούς και μόνο που 
περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση.  
 

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, 
πλήρη διεύθυνση κατοικίας (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη), αριθμό κινητού 
τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), νόμιμη 
άδεια παραμονής στη χώρα, άδεια εργασίας, μισθός, ηλικία, 
βιογραφικό συστάσεις,προϋπηρεσία και πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, ΑΜΚΑ, τραπεζικός λογαριασμός, στρατολογική κατάσταση, 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική καταδίκη, 
αριθμ. κυκλοφορίας οχήματος, βιβλιάριο υγείας, αποτελέσματα COVID 
19 ή από άλλα μεταδιδόμενα νοσήματα.  
 

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:όνομα, επώνυμο, 
πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, πλήρη διεύθυνση έδρας αριθμό κινητού 
τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αριθμό 
τραπεζικού λογαριασμού.  
 

4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι 
για  ανήλικα κάτω των 18 ετών συλλέγουμε δεδομένα για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και πάντα με την άδεια και συγκατάθεση των 
γονέων/συνοδών τους, τα οποία [δεδομένα] είναι τα απολύτως 
απαραίτητα για την ασφαλή διαμονή τους στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ μας αλλά 
και στη χώρα μας (ηλικία, φύλλο, διατροφικές συνήθειες). Ως γονέας ή 
νόμιμος κηδεμόνας, μην αφήνετε τα παιδιά σας να υποβάλουν 
προσωπικά στοιχεία χωρίς την άδειά σας.  
 

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ:Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει 
τοποθετήσει κλειστό κύκλωμα καμερών συνεχούς καταγραφής εικόνας 
και ήχου με δυνατότητας εστίασης, σε συγκεκριμένους χώρους αυτού 
που έχει τοποθετηθεί ειδική σήμανση.  
Αυτοί οι χώροι είναι στην είσοδο του ξενοδοχείου και τη reception, 
καθώς και στο parking. 
Σκοπός εγκατάστασης και λειτουργίας του κλειστού κυκλώματος 
τηλεόρασης είναι η ασφάλεια καθώς και η διαφύλαξη και προστασία 
των εννόμων συμφερόντων, των πελατών, εργαζομένων, προμηθευτών 
και του Υπεύθυνου Επεξεργασίας από παράνομες ενέργειες τρίτων.  
Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης 
(CCTV) και κάμερες ασφαλείας σε συγκεκριμένους χώρους του 
Υπευθύνου Επεξεργασίας όπου υπάρχει και η σχετική προειδοποιητική 
ταμπέλα, με σκοπό την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των 
περιουσιακών στοιχείων  του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τη διαφύλαξη 
των ζωτικών συμφερόντων, του προσωπικού, την ασφάλεια των 
πελατών, τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών.  



Το υλικό που καταγράφεται τηρείται για διάστημα 150 ημερών οπότε 
και αυτόματα διαγράφεται.  
 

6. ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τέτοια δεδομένα αφορούν στη 
φυλετική ή εθνική καταγωγή σας, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, υγεία, 
σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό, γενετικές πληροφορίες, 
ποινικό μητρώο. Γενικά, δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα, εκτός εάν παρέχονται με τη συγκατάθεση σας  ή εκτός εάν 
απαιτείται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα υγείας που παρέχονται 
από εσάς για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα και να ικανοποιήσουμε 
τις ιδιαίτερες ανάγκες σας (για παράδειγμα, την παροχή πρόσβασης σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες).  
 

7. KINHTΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ: Παρέχουμε εφαρμογές για κινητά που μπορούν 
να ληφθούν στο smartphone ή στην κινητή συσκευή σας. Αυτές οι 
εφαρμογές έχουν μια ποικιλία λειτουργιών που βελτιώνουν την 
εμπειρία των πελατών. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών, οι εφαρμογές 
μας ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικές και άλλες πληροφορίες που 
θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Για 
παράδειγμα, για να κάνετε κράτηση ή να αλλάξετε μια κράτηση, 
συμπεριλαμβανομένης μιας διαμονής με ανταμοιβή.  
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες τοποθεσίας για 
να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, παρέχοντας 
ειδοποιήσεις push και άλλο περιεχόμενο στην κινητή συσκευή σας, 
παρέχοντας βοήθεια πλοήγησης καθώς μετακινείστε προκειμένου να 
σας στείλουμε πληροφορίες και προσφορές σχετικά με προϊόντα, 
υπηρεσίες ή δραστηριότητες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας 
ενδιαφέρουν. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε 
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων επιχειρηματικών συνεργατών και 
παρόχων υπηρεσιών, για την παροχή πληροφοριών, προσφορών και 
υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να αποτρέψετε 
ή να περιορίσετε τη συλλογή πληροφοριών τοποθεσίας αλλάζοντας τις 
ρυθμίσεις της συσκευής σας.  
 

8. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: Ο ιστότοπός μας 
και οι εφαρμογές μας για κινητά ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους 
προς ιστότοπους τρίτων. Εάν παρέχετε πληροφορίες και χρησιμοποιείτε 
ιστότοπους τρίτων, ισχύει η πολιτική απορρήτου και οι όροι υπηρεσίας 
σε αυτούς τους ιστότοπους. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις 
πολιτικές απορρήτου των ιστότοπων που επισκέπτεστε προτού 
υποβάλετε προσωπικά στοιχεία και σας ενημερώνουμε ότι δεν είμαστε 
υπεύθυνοι για τη συλλογή, χρήση, συντήρηση, κοινή χρήση ή 
αποκάλυψη δεδομένων και πληροφοριών από τις υπηρεσίες αυτές.   
 
 



 
 
 

Β.ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Για την εκτέλεση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, την παροχή των 
υπηρεσιών μας, την αξιολόγηση των εργαζομένων και την ασφάλεια τους 
είμαστε υποχρεωμένοι και συλλέγουμε με τη συγκατάθεσή σας τα απολύτως 
απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς:  
 

▪ Για τη διαχείριση κρατήσεων και άλλων υπηρεσιών φιλοξενίας.  
▪ Για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας και άλλα νομικά έγγραφα 

απαραίτητα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
▪ Για την ικανοποίηση αιτημάτων σχετικά με τη διαμονή σας (π.χ. 

προτιμήσεις δωματίου). 
▪ Για τη διαχείριση λειτουργικών αναγκών της διαμονής σας στο 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ όπως: 
➢ Παρακολούθηση των υπηρεσιών (π.χ. τηλέφωνο δωματίου, μίνι 

μπαρ, υπηρεσία δωματίου κ.λπ.).  
➢ Διαχείριση λιστών με προσωπικά δεδομένα πελατών για 

λειτουργικούς σκοπούς, π.χ. καθημερινές λίστες άφιξης και 
αναχώρησης πελατών και μια λίστα πελατών ειδικής κατηγορίας 
(π.χ. VIP επισκέπτες κ.λπ.).  

▪ Διαχείριση βάσεων δεδομένων πελατών για στατιστικούς λόγους, για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς πριν, κατά τη διάρκεια και 
μετά τη διαμονή σας πχ διατροφή, wifi. 

▪ Διαχείριση αιτημάτων διαγραφής από λίστες ενημερώσεων, διαχείριση 
παραπόνων πελατών. 

▪ Για την επίλυση και διαχείριση νομικών υποθέσεων.  
▪ Για την ασφάλεια του προσωπικού, των πελατών και των 

εγκαταστάσεων και περιουσιακών αγαθών του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ.  
▪ Για τη διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων του προσωπικού, πελατών, 

την ασφάλεια αυτών και την αποφυγή της απάτης.  
 
Γ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε με τη ρητή συγκατάθεσή σας στον 
Υπεύθυνο Επεξεργασίας, επιδέχονται επεξεργασίας μόνο όταν συντρέχει 
νόμιμος λόγος. 
 
Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:  

▪ H εκτέλεση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και η παροχή των 
υπηρεσιών μας. 

▪ H δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας σχετικά με την κράτηση σας, την 
τήρηση της νομοθεσίας, την επίλυση νομικών διαφορών.  

▪ H διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων και της 
δημοσίας υγείας, των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών μας 
καθώς και η ασφάλεια αυτών από νοσήματα, παράνομες ενέργειες. 

▪ H συμμόρφωση με την φορολογική, ασφαλιστική, εργατική νομοθεσία.  



 
 
Δ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών επεξεργασίας των 
προσωπικών σας δεδομένων ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να 
γνωστοποιεί ή να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους 
παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνολογίας, σε 
νοσοκομεία, ιατρούς, δικαστικές, αστυνομικές, φορολογικές αρχές, σε 
ασφαλιστικές εταιρείες.  
 
Εάν ζητήσετε να λάβετε ηλεκτρονικό τιμολόγιο μέσω email, με περίληψη των 
αγαθών και υπηρεσιών που σας παρείχαμε  κατά τη διάρκεια της διαμονής 
σας, η πληροφορία αυτή  θα κοινοποιηθεί στον πάροχο της κάρτας πληρωμής 
και, εάν συμμετέχετε σε ένα εταιρικό πρόγραμμα χρέωσης και χρησιμοποιείτε 
μια εταιρική κάρτα πληρωμής, ο πάροχος της κάρτας πληρωμής μπορεί να 
κοινοποιήσει αυτή την περίληψη στον εργοδότη σας. 
 
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία σε τρίτους παρόχους 
υπηρεσιών εντός του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ, όπως υπηρεσίες θυρωρείου ή δωματίου, 
παρόχους πρόσβασης WiFi, περιποιήσεις σπα ή εστιατόρια.  
 
Ε. COOKIES 
Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες (όπως "ετικέτες pixel", "web  
beacons", "clearGIFs", συνδέσμους σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
JavaScript, αναγνωριστικά συσκευών που εκχωρούνται από την Google ή την 
Apple ή παρόμοιες τεχνολογίες) για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Εάν 
θέλετε να αφαιρέσετε ή να αποκλείσετε Cookies από τη συσκευή σας ανά 
πάσα στιγμή, μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος 
περιήγησής σας (συμβουλευτείτε το μενού "Βοήθεια" του προγράμματος 
περιήγησής σας για να μάθετε πώς μπορείτε να καταργήσετε ή να αποκλείσετε 
τα Cookies). 
 
ΣΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μεριμνά και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη 
εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, 
τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας 
του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν 
επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα 
δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας 
ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους 
ή/και αθέμιτους σκοπούς. 
 
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που έχει συλλέξει το 



ίδιο σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή στα πλαίσια εκτέλεσης και παροχής 
των υπηρεσιών του όπως και ενδεικτικά κατά την ηλεκτρονική σας κράτηση ή  
κατά την προσέλευσή σας μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών που 
αναφέρονται ανωτέρω. 
 
Το έγχαρτο υλικό φυλάσσεται σε ειδικούς φοριαμούς σε δωμάτιο με 
περιορισμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση. Στον ίδιο χώρο είναι εγκατεστημένη 
μία οθόνη για τον έλεγχο του χώρου μέσω των καμερών ασφαλείας, ενώ στην 
είσοδο του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ βρίσκεται εγκατεστημένη και μία δεύτερη οθόνη την 
οποία ελέγχει ο εκάστοτε Υπεύθυνος Βάρδιας.  
 
Το καταγραφικό υλικό που συλλέγεται από τις κάμερες διατηρείται σε ειδικά 
διαμορφώμενοχώρο COMPUTER ROOM με περιορισμένη και ελεγχόμενη 
πρόσβαση.   
 
Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα 
παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:  
 

▪ Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του 
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα 
αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές 
διατάξεις. 

▪ Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας 
δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο 
για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και 
υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.  

▪ Για διάφορες προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες (marketing  
activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι  την ανάκληση 
της συγκατάθεσης σας. Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε 
οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη 
νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας 
κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.  

 
Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο 
επεξεργασίας από τον Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχειτα ακόλουθα 
δικαιώματα: 
 

1. Δικαίωμα πρόσβασης: 
Έχετε δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην πληροφόρηση για θέματα των 
προσωπικών σας δεδομένων και επαλήθευσης του χρόνου και του τρόπου της 
αρχικής αποθήκευσης αυτών, καθώς και ενημέρωσης για τις εφαρμοζόμενες 
μεθόδους επεξεργασίας και προστασίας αυτών.  
 

2. Δικαίωμα διόρθωσης: 



Έχετε δικαίωμα μελέτης, διόρθωσης, επικαιροποίησης ή τροποποίησης των 
προσωπικών σας δεδομένων.  
 

3. Δικαίωμα διαγραφής: 
Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε εγγράφως αίτημα διαγραφής των προσωπικών 
σας δεδομένων από το αρχείο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας οποιαδήποτε 
στιγμή. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει 
σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται 
από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε 
συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται, ανάλογα με την περίπτωση.  
 

4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: 
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών 
σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την 
ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση 
αυτών, (β) όταν δεν επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων 
και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (γ) όταν τα 
προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς 
επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση και 
υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία 
και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν 
και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.  
 

5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:  
Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των 
προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται 
παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που 
επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία 
για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού 
προφίλ. 
 

6. Δικαίωμα στη φορητότητα:  
Έχετε δικαίωμα να λάβετε, χωρίς χρέωση, αντίγραφο της «καρτέλας πελάτη» 
που εμπεριέχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή ηλεκτρονική ή έντυπη, 
που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα επαληθεύσετε και να 
τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. 
Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να 
διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 
Το δικαίωμα σας αυτό μπορεί να ασκηθεί για τα δεδομένα που μας έχετε 
παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα 
μέσα, μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής 
σύμβασης. 
 

7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:  
Τέλος, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σας ενημερώνει ότι στις περιπτώσεις που η 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται μετά από προηγούμενη 
συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να 



θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας 
προτού την ανακαλέσετε. 
 
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να 
απευθύνεστε εγγράφως στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα 
ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: 
dpo@lasignorahotel.gr, fax (+30)2671031157 
 

8. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: 
Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 
6475600, Fax: (+30) 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr  
 
 
Θ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται περιοδικά.  
Αναθεώρηση Ιούνιος 2021 
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