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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ AKTI 

HOTELS 
Συντάξαμε αυτήν τη Δήλωση για να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία 

που συλλέγουμε από εσάς ή για εσάς, στον παρόντα ιστότοπο ή μέσω των εφαρμογών μας, όταν 

επικοινωνείτε μαζί μας εγγράφως ή προφορικώς, και τα στοιχεία που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε 

μια από τις εγκαταστάσεις μας, ή στοιχεία που προέρχονται από άλλες πηγές. 

Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή/και με τη συγκατάθεση 

σας στην παρούσα Δήλωση, π.χ. στο πλαίσιο της εγγραφής σε κάποιο προϊόν ή τις υπηρεσίες μας, 

συμφωνείτε με τη συλλογή και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, όπως περιγράφονται στην 

παρούσα Δήλωση. 

Σημειώστε ότι η παρούσα Δήλωση δεν ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων που 

πραγματοποιείται από εμάς για λογαριασμό και σύμφωνα με οδηγίες τρίτων μερών, όπως 

αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, εταιρείες 

που οργανώνουν ή προσφέρουν ταξιδιωτικά πακέτα, συνεργάτες μάρκετινγκ ή εταιρικοί πελάτες. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ  

Σε κάθε σημείο επαφής ή αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, κατά τη διεξαγωγή της επαγγελματικής 

μας δραστηριότητας, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία. Τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία 

ενδέχεται να περιλαμβάνουν: τα στοιχεία επικοινωνίας σας, στοιχεία που σχετίζονται με την 

κράτηση, τη διαμονή ή την επίσκεψη σας στο ξενοδοχείο Lydia Maris, αριθμό διαβατηρίου, 

ημερομηνία και τόπο έκδοσης, στοιχεία πληρωμής, όπως ο αριθμός και άλλα στοιχεία της κάρτας 

πληρωμής σας, καθώς επίσης και στοιχεία επαλήθευσης και άλλες πληροφορίες χρέωσης, 

προτιμήσεις πελάτη, κριτικές και γνώμες. Ενδέχεται να ζητήσουμε λεπτομέρειες για ομαδικούς 

ταξιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων τους. Ενδέχεται να σας ζητούμε δημογραφικά 

δεδομένα ή άλλα προσωπικά στοιχεία με έρευνες πελατών 

Συλλογή κατά την παραμονή σας στις εγκαταστάσεις μας: Συλλέγουμε πρόσθετα προσωπικά 

στοιχεία κατά την εγγραφή / την είσοδο σας στις εγκαταστάσεις μας, συμπεριλαμβανομένων των 

πληροφοριών που ενδέχεται να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία. Ενδέχεται, επίσης, να 

χρησιμοποιείται κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και άλλα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις μας, 

τα οποία μπορεί να απαθανατίζουν ή να καταγράφουν εικόνες πελατών και επισκεπτών σε 

δημόσιους χώρους, καθώς επίσης και στοιχεία που σχετίζονται με τη θέση σας ενώ βρίσκεστε στις 

εγκαταστάσεις μας (μέσω καρτών-κλειδιών και άλλων τεχνολογιών). Ενδέχεται, ακόμα, να 

χρησιμοποιείται κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και άλλες τεχνολογίες οι οποίες ηχογραφούν ή 

μαγνητοσκοπούν για την προστασία του προσωπικού μας, των πελατών μας και των επισκεπτών στις 

εγκαταστάσεις μας, στο βαθμό που ο νόμος το επιτρέπει. Επιπρόσθετα, μπορούμε να συλλέξουμε 

προσωπικά στοιχεία σε σχέση με υπηρεσίες που σας παρέχονται στις εγκαταστάσεις μας, όπως 
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υπηρεσίες υποδοχής, γυμναστήρια, σπα, δραστηριότητες, υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, ενοικίαση 

εξοπλισμού. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΡΊΤΑ ΜΈΡΗ  

Ακόμα, είναι πιθανή η συλλογή στοιχείων για εσάς από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων 

στοιχείων από τους συνεργάτες μας Tour operators, στοιχείων από τις υπηρεσίες κοινωνικής 

δικτύωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας σε αυτές τις υπηρεσίες, και από άλλες πηγές τρίτων μερών 

που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να μοιραστούν μαζί μας τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιούμε και 

μοιραζόμαστε αυτά τα στοιχεία (και είναι πιθανό να επισυνάψουμε αυτά τα στοιχεία στα άλλα 

στοιχεία που διατηρούμε για εσάς στο αρχείο μας) για τους σκοπούς που περιγράφονται στην 

παρούσα Δήλωση. 

ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ  ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΧΘΗΚΑΝ  

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με διάφορους τρόπους για την παροχή και την 

προσαρμογή των υπηρεσιών που ζητάτε και αναμένετε από το Lydia Maris, για την παροχή του 

αναμενόμενου επιπέδου φιλοξενίας στα δωμάτια και σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, για την 

προώθηση του μάρκετινγκ και των πωλήσεων. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΌΜΑΣΤΕ  

Με σκοπό την παροχή του αναμενόμενου επιπέδου φιλοξενίας και του καλύτερου επιπέδου 

υπηρεσιών, ενδέχεται τα προσωπικά σας στοιχεία να χρησιμοποιούνται από κοινού, με παρόχους 

υπηρεσιών, και με άλλα τρίτα μέρη. 

ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ  

Κατά την επίσκεψη και τη δραστηριότητά σας στους ιστότοπους μας, εμείς συλλέγουμε άλλα 

στοιχεία τα οποία δεν σας προσδιορίζουν άμεσα, σχετικά με το πως χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, 

όπως για παράδειγμα έναν κατάλογο ιστοσελίδων που επισκέπτεστε και τον αριθμό των επισκέψεων 

στους ιστότοπούς μας. Χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες (όπως «pixel tags», «web 

beacons», «clear GIFs», συνδέσμους σε e-mail, JavaScript, ID συσκευών της Google ή της Apple ή 

παρόμοιες τεχνολογίες) για τη συλλογή αυτών των στοιχείων. Αν επιθυμείτε να αφαιρέσετε ή να 

αποκλείσετε τα cookies από τη συσκευή σας οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αναβαθμίσετε τις 

ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (συμβουλευτείτε το μενού «Βοήθεια» του 

προγράμματος περιήγησής σας για να μάθετε πώς να αφαιρείτε και να αποκλείετε cookies). 

Μπορείτε να βρείτε απλές και χρηστικές οδηγίες για τη διαχείριση των cookies σχετικά με τους 

διάφορους τύπους προγραμμάτων περιήγησης στη διεύθυνση:www.allaboutcookies.org. 

ΕΥΑΊΣΘΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ  

Ο όρος «ευαίσθητες πληροφορίες» αναφέρεται σε στοιχεία που σχετίζονται με τη φυλετική σας 

καταγωγή ή την εθνικότητά σας, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις σας, το 

ιστορικό υγείας και τη σεξουαλική σας ζωή, ή το σεξουαλικό προσανατολισμό, γενετικές 

πληροφορίες, το ποινικό μητρώο, και τυχόν βιομετρικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για το σκοπό 

της μοναδικής ταυτοποίησης. Σε γενικές γραμμές, δεν συλλέγουμε ευαίσθητα στοιχεία παρά μόνο 

όταν τα παρέχετε σε εθελοντική βάση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα για την κατάσταση 

της υγείας σας που παρέχονται αποκλειστικά από εσάς με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και 
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την ικανοποίηση των αναγκών σας (για παράδειγμα, την παροχή πρόσβασης σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες). 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΑΠΌ ΠΑΙΔΙΆ 

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από άτομα κάτω των 18 ετών. Ως γονέας ή 

νόμιμος κηδεμόνας, μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να υποβάλλουν προσωπικά στοιχεία χωρίς την 

άδειά σας. 

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ  ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ 

Το Akti Imperial θα λάβει εύλογα μέτρα για:  

(i) την προστασία των προσωπικών στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 

γνωστοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή και  

(ii) (ii) τη δέουσα διατήρηση ακριβών και ενημερωμένων προσωπικών στοιχείων. Επίσης, 

ζητάμε από τους συνεργάτες μας και τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους 

μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία να καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες ώστε να 

διατηρείται η εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων σας. Στις ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, χρησιμοποιούμε εύλογα τεχνολογικά μέτρα προστασίας των προσωπικών 

στοιχείων που στέλνετε σε εμάς μέσω του ιστότοπού μας. Ωστόσο, κανένα σύστημα 

ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης δεδομένων μέσω Internet δεν εγγυάται την πλήρη 

ασφάλεια. 

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συνιστούμε να μην μας στέλνετε αριθμούς 

καρτών πληρωμής ή άλλα ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία μέσω email. 

Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ εμπιστευτικά προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία κάρτας μέσω φορητής 

συσκευής / μηνύματος SMS ή email.  

ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΑΣ 

Στο βαθμό που απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους, μπορείτε να ζητήσετε να σας ενημερώσουμε 

σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς και, όταν είναι δυνατό, να ζητήσετε να 

ενημερώσουμε, να διορθώσουμε ή/και να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που 

διατηρούμε στην ενεργή βάση δεδομένων μας. 

ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ  ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών 

αυτής της Δήλωσης, εκτός εάν οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν ή επιτρέπουν τη διατήρηση για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Θα καταστρέψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατό και κατά τρόπο που δεν θα 

επιτρέπει την επαναφορά ή αναδόμηση των στοιχείων. 

Σε περίπτωση που είναι εκτυπωμένα σε χαρτί, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με ασφαλή 

τρόπο, όπως για παράδειγμα με χρήση καταστροφέα εγγράφων ή με αποτέφρωση των έντυπων 

εγγράφων ή άλλως και, εφόσον είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα προσωπικά στοιχεία 

θα καταστραφούν με τεχνικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα 

μεταγενέστερης επαναφοράς ή αναδόμησης των στοιχείων. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΜΆΡΚΕΤΙΝΓΚ  

Εάν μας έχετε δώσει τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό φαξ, διεύθυνση 

email ή αριθμό τηλεφώνου) ενδέχεται να σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχετε 

δηλώσει και με τη συγκατάθεσή σας στο βαθμό που απαιτείται, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

μας, ή να σας προσκαλέσουμε σε εκδηλώσεις μέσω email, διαδικτυακών διαφημίσεων, μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφώνου, μηνυμάτων (SMS και MMS), ανακοινώσεων, ειδοποιήσεων 

εφαρμογών και ταχυδρομείου, μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου για την εξυπηρέτηση πελατών, 

και άλλων μέσων. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΉΛΩΣΗΣ 

Η παρούσα Δήλωση ενδέχεται να τροποποιείται περιοδικά. Όταν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές στην 

παρούσα Δήλωση, θα δημοσιεύουμε έναν σύνδεσμο για την αναθεωρημένη Δήλωση στην αρχική 

σελίδα του ιστότοπού μας. Εάν έχετε εγγραφεί σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μας, θα σας 

ενημερώσουμε, επίσης, μέσω του μέσου επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Μπορείτε να δείτε πότε 

τροποποιήθηκε για τελευταία φορά η Δήλωση εάν ανατρέξετε στον σύνδεσμο ή στην ημερομηνία 

στην αρχή της Δήλωσης. Οι αλλαγές στη Δήλωσή μας ισχύουν από τη δημοσίευση της 

αναθεωρημένης Δήλωσης στον ιστότοπο. Η χρήση του ιστότοπου, οποιονδήποτε προϊόντων και 

υπηρεσιών μας, ή/και η συγκατάθεση στην ενημερωμένη Δήλωση έπειτα από τις εν λόγω αλλαγές 

δηλώνει την αποδοχή της αναθεωρημένης Δήλωσης από μέρους σας. 
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