Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων του
Evercare
Privacy Policy
Έγκριση από την 25.05.2018
1. Γενικές πληροφορίες:
1.1 H πολιτική εµπιστευτικότητας του Evercare έχει προετοιµαστεί και βασίζεται στις
απαιτήσεις και τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων που
εγκρίθηκαν µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία
των Δεδοµένων - GDPR) σχετικά µε την προστασία των φυσικών προσώπων σε
σχέση µε τη επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων και σχετικά µε την ελεύθερη
κυκλοφορία τέτοιων δεδοµένων.
1.2 Κατα την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679, οι ορισµοί που χρησιµοποιούνται
στην παρούσα Πολιτική έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
Προσωπικά δεδοµένα νοείται κάθε πληροφορία που συνδέεται µε αναγνωρισµένο
φυσικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο που µπορεί να αναγνωριστεί ( «υποκείµενο των
δεδοµένων»)· ένα φυσικό πρόσωπο που µπορεί να αναγνωριστεί είναι ένα πρόσωπο
που µπορεί να αναγνωριστεί άµεσα ή έµµεσα, ιδίως µέσω ενός αναγνωριστικού, όπως
το όνοµα, ο αριθµός αναγνώρισης, τα δεδοµένα θέσης, το αναγνωριστικό απευθείας
σύνδεσης ή µέσω ενός ή περισσότερων συγκεκριµένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν
την φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, ψυχική, οικονοµική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω ατόµου·
Επεξεργασία νοείται κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγµατοποιούνται µε τα
προσωπικά δεδοµένα ή µε σύνολα προσωπικών δεδοµένων µέσω αυτόµατων ή
άλλων µέσων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η
αποθήκευση, η προσαρµογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση πληροφοριών, η
διαβούλευση, η χρήση, η αποκάλυψη µέσω διαβίβασης, διάδοσης ή µε άλλα µέσα, µε
τα οποία τα δεδοµένα καθίστανται διαθέσιµα, η διαρρύθµιση ή ο συνδυασµός, ο
περιορισµός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Μητρώο προσωπικών δεδοµένων νοείται κάθε διαρθρωµένο σύνολο προσωπικών
δεδοµένων, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται σύµφωνα µε ορισµένα κριτήρια, είτε είναι
συγκεντρωτικό, αποκεντρωµένο ή κατανεµηµένο σύµφωνα µε λειτουργική ή
γεωγραφική βάση.
Διαχειριστής είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµόσια αρχή, υπηρεσία ή
οποιοσδήποτε άλλος φορέας που µόνος ή από κοινού µε άλλους καθορίζει τους
στόχους και τα µέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων · όταν οι στόχοι και
τα µέσα της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης ή το
δίκαιο της Ελλάδας, ο διαχειριστής ή τα ειδικά κριτήρια για τον προσδιορισµό του
µπορούν να καθιερωθούν στο δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο της Ελλάδας.

Υποκείµενο των δεδοµένων - είναι φυσικό πρόσωπο που αναγνωρίζεται ή µπορεί
να αναγνωριστεί βάσει ορισµένων πληροφοριών που συνιστούν άµεσα ή έµµεσα
προσωπικά δεδοµένα.
2. Αρχές της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων
2.1 Το Evercare επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα µε έναν τρόπο, εφαρµόζοντας
τα κατάλληλα τεχνικά και/ή οργανωτικά µέτρα. Κατά την επεξεργασία τηρούνται οι
ακόλουθες αρχές:
Ø τα δεδοµένα συλλέγονται για συγκεκριµένους, νόµιµους σκοπούς και δεν
υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε τους σκοπούς
αυτούς («σκοπιµότητα» κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και
περιορισµός των σκοπών»)
Ø νόµιµη, δίκαιη και διαφανής ως προς το υποκείµενο των δεδοµένων
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων (νοµιµότητα, καλή πίστη και διαφάνεια)
Ø αναλογικότητα και περιορισµός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων
σε σχέσση µε τους σκοπούς για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των
δεδοµένων ( «µείωση των δεδοµένων στο ελάχιστο»)·
Ø Περιορισµός της αποθήκευσης για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το
χρόνο που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους πταγµατοποιείται η
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων («περιορισµός της αποθήκευσης»)
Ø επεξεργασία κατά τρόπο που να εξασφαλίζει κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας
των προσωπικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας από µη
εξουσιοδοτηµένη ή παράνοµη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια,
καταστροφή ή βλάβη µε την εφαρµογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών
µέτρων ( «ακεραιότητα και εµπιστευτικότητα»)
Ø ακρίβεια και έγκαιρη επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων.
3. Λόγος επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων:
3.1 Το Evercare επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µε την εξής βάση:
Ø Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συµµόρφωση µε µια νοµική υποχρέωση
που ισχύει για το Evercare υπό την ιδιότητα του διαχειριστή προσωπικών
δεδοµένων.
Ø Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της σύµβασης µε το
Evercare στην οποία το υποκείµενο των δεδοµένων είναι συµβαλλόµενο µέρος,
ή για τη λήψη µέτρων κατόπιν αίτησης του υποκειµένου των δεδοµένων πριν
από τη σύναψη µιας σύµβασης.
Ø Tο υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων για έναν ή περισσότερους
ειδικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις όπου τα προσωπικά δεδοµένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά βάσει δοθείσας συναίνεσης, το
υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να αποσύρει τη συναίνεσή του ανά
πάσα στιγµή. Η ανάκληση της συναίνεσης από το υποκείµενο των δεδοµένων
δεν είναι εφαρµόσιµη στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδοµένων
βασίζεται σε νοµική ή συµβατική βάση.
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Το Evercare επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα είτε µόνο του, είτε αναθέτοντας
την επεξεργασία δεδοµένων σύµφωνα µε τη νόµιµα καθιερωµένη διαδικασία.
4. Το Evercare, ως διαχειριστής δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδοµένα, όπως η
φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήµατα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές
πεποιθήσεις, ή η συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και η επεξεργασία
γενετικών δεδοµένων, βιοµετρικών στοιχείων αποκλειστικά για το σκοπό της
αναγνώρισης του φυσικού προσώπου, δεδοµένα για την κατάσταση υγείας ή δεδοµένα
σχετικά µε τη σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισµό του φυσικού
προσώπου, εκτός αν το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή
του για την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή
περισσότερους συγκεκριµένους στόχους.
5. Σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων.
5.1 Το Evercare, ως εταιρεία που λειτουργεί στον τοµέα υπηρεσιών ξενοδοχείου,
εστιατορίου και τουρισµού, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδοµένα για τους εξής
σκοπούς:
Ø Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
Ø Παραδόσεις

Αν αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών δεδοµένων, το Evercare δε θα είναι σε
θέση να παρέχει τις απαιτούµενες υπηρεσίες ξενοδοχείου και τουριστικές υπηρεσίες
ή να κάνει την αντίστοιχη εµπορική συναλλαγή, εφόσον η επεξεργασία των
προσωπικών δεδοµένων σε µεγάλο βαθµό αφορά την εφαρµογή των νοµικών και εκ
του νόµου υποχρεώσεων της εταιρείας (εκτός των περιπτώσεων στις οποίες τα
προσωπικά δεδοµένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε µη νοµοθετική βάση).
6. Τα προσωπικά δεδοµένα που τα πρόσωπα παραχωρούν στο Evercare κατά την
υποβολή αίτησης για την χορήγηση µιας υπηρεσίας ξενοδοχείου και τουριστικής
υπηρεσίας ή/και την εκτέλεση άλλων εµπορικών συναλλαγών, υποβάλλονται σε
επεξεργασία προκειµένου να εξεταστεί αν οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να παρέχονται
στα πρόσωπα για την αντίστοιχη περίοδο µε σκοπό την προστασία της υγείας τους,
καθώς και µε σκοπό την ορθή ταυτοποίηση των µερών των εκτελούµενων εµπορικών
συναλλαγών, σύµφωνα µε τις νοµικά και κανονιστικά καθιερωµένες υποχρεώσεις του
ξενοδοχείου.
7. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων πιο συχνά πραγµατοποιείται σε
εκπλήρωση νοµικά καθιερωµένων υποχρεώσεων του Evercare που προκύπτουν από
τις νοµικές απαιτήσεις που διέπουν τη δραστηριότητα του ξενοδοχείου και άλλες
συναφείς εµπορικές δραστηριότητες, οικονοµικές και λογιστικές δραστηριότητες,
δραστηριότητες για την πρόληψη του ξεπλύµατος χρήµατος, για τους σκοπούς της
αυτόµατης ανταλλαγής οικονοµικών πληροφοριών κατά την έννοια του Κώδικα
Φορολογικής και Ασφαλσιτικής Δικονοµίας, τις δραστηριότητες συντάξιοδότησης, τις
δραστηριότητες ασφάλισης υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, τις δραστηριότητες
σχετικά µε τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, κ.λπ..
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8. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτή είναι αναγκαία για την εκπλήρωση µιας
νοµικά καθιερωµένης υποχρέωσης του διαχειριστή προσωπικών δεδοµένων, η
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων επιτρέπεται και όταν αυτή είναι αναγκαία για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από µια σύµβαση µε το Evercare,
βάσει της οποίας το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα είναι µέρος,
καθώς και για δράσεις που προηγούνται τη σύναψη της σύµβασης µε το Evercare,
που πραγµατοποιούνται µετά από αίτηση του προσώπου ή όταν το φυσικό πρόσωπο
στο οποίο αναφέρονται τα δεδοµένα έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του για την
επεξεργασία.
Εκτός από τις περιγραφόµενες περιπτώσεις, η επεξεργασία των προσωπικών
δεδοµένων των υποκειµένων των δεδοµένων είναι επιτρεπτή, αν υπάρχει έννοµο
συµφέρον του Evercare ή ενός τρίτου µέρους, όπου τα ίδια έχουν προτεραιότητα πάνω
στα συµφέροντα ή τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις ελευθερίες του υποκειµένου των
δεδοµένων (του πελάτη), για παράδειγµα, µε σκοπό την πρόληψη εγκληµάτων,
συµπεριλαµβανοµένης της απάτης, της πρόληψης του ξεπλύµατος χρηµάτων και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, και για άλλους νόµιµους στόχους.
9. Τα προσωπικά δεδοµένα των υποκειµένων φυλάσσονται εντός των νόµιµα
καθιερωµένων προθεσµιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας ειδικής
νοµοθεσίας.
10. Τα άτοµα κάτω των 18 (δεκαοκτώ) ετών είναι υποκείµενα των δεδοµένων που
δικαιούνται υψηλότερο επίπεδο προστασίας των προσωπικών τους δεδοµένων. Σε
σχέση µε την άµεση παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας πληροφόρησης σε παιδιά, η
επεξεργασία δεδοµένων ενός παιδιού είναι νόµιµη εάν το παιδί είναι τουλάχιστον
ηλικίας 16 ετών. Εάν το παιδί είναι κάτω των 16 ετών η επεξεργασία είναι νόµιµη µόνο
εάν και όταν η συγκατάθεση δόθηκε ή επιτράπηκε από το άτοµο που ευθύνεται για τη
γονική µέριµνα για το παιδί.
11. Δικαιώµατα των Υποκειµένων των Δεδοµένων (των πελάτών – φυσικών
προσώπων στους οποίους αναφέρονται τα δεδοµένα)
11.1 Ευαισθητοποίηση - το υποκείµενο των δεδοµένων δικαιούται πληροφορίες που
περιλαµβάνουν: τα στοιχεία ταυτότητας του Evercare, τα στοιχεία επικοινωνίας µε το
ξενοδοχείο και τον υπεύθυνο προστασίας των δεδοµένων· Τους σκοπούς και τη νοµική
βάση για την επεξεργασία· Τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών
προσωπικών δεδοµένων, εάν υπάρχουν. Την πρόθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας
να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδοµένα σε τρίτο µέρος / τρίτη χώρα (κατά περίπτωση).
Την περίοδο αποθήκευσης των προσωπικών δεδοµένων. Την ύπαρξη αυτόµατης
λήψης αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης των προφίλ (αν υπάρχει).
Τις πληροφορίες για όλα τα δικαιώµατα που έχει το υποκείµενο των δεδοµένων. Το
δικαίωµα προσφυγής στην εποπτική αρχή.
11.2 Η πρόσβαση στα προσωπικα του δεδοµένα - το υποκείµενο των δεδοµένων
έχει δικαίωµα να λάβει από το Evercare επιβεβαίωση αν πραγµατοποιείται η
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων που αφορούν το ίδιο και αν ναι, να αποκτήσει
πρόσβαση στα δεδοµένα και στις ακόλουθες πληροφορίες: Τον σκοπό της
επεξεργασίας· τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδοµένων· τους παραλήπτες ή
τις κατηγορίες αποδεκτών προσωπικών δεδοµένων, εάν υπάρχουν· την πρόθεση του
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υπεύθυνου επεξεργασίας να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδοµένα σε τρίτο (όταν
ισχύει)· την περίοδο αποθήκευσης των προσωπικών δεδοµένων· Την ύπαρξη του
δικαιώµατος διόρθωσης των προσωπικών δεδοµένων, καθώς και το δικαίωµα να
αντιταχθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων· την ύπαρξη αυτόµατης λήψης
αποφάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης προφίλ (αν υπάρχει). Τις
πληροφορίες για όλα τα δικαιώµατα που έχει το υποκείµενο των δεδοµένων. Το
δικαίωµα προσφυγής στην εποπτική αρχή.
11.3 Διόρθωση (εάν τα στοιχεία είναι ανακριβή) - το υποκείµενο των δεδοµένων έχει
το δικαίωµα να ζητήσει από το Evercare να διορθώσει χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση τα ανακριβή προσωπικά δεδοµένα που σχετίζονται µε αυτό.
11.4 Διαγραφή (Δικαίωµα στη λήθη) - Το υποκείµενο των δεδοµένων µπορεί να
ζητήσει διαγραφή από το Evercare εάν υπάρχει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Ø Τα προσωπικά δεδοµένα δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία µε άλλο τρόπο
Ø Το υποκείµενο των δεδοµένων ανακαλεί τη συναίνεσή του, επί της οποίας βασίζεται
αποκλειστικά η επεξεργασία των δεδοµένων και δεν υπάρχει καµία άλλη νοµική
βάση για την επεξεργασία (επεξεργασία δυνάµει µιας νοµικής υποχρέωσης του
Evercare, ή µιας σύµβασης που συνάφθηκε µε την εταιρεία)
Ø Το υποκείµενο των δεδοµένων αντιτίθεται στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν
βάσιµοι λόγοι επεξεργασίας που έχουν πλεονέκτηµα.
Ø Τα προσωπικά δεδοµένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνοµα.
Ø Τα προσωπικά δεδοµένα πρέπει να διαγραφούν µε σκοπό τη συµµόρφωση µε µια
νοµική υποχρέωση σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το δίκαιο της
Ελλάδας που ισχύει για το Evercare υπό την ιδιότητα του διαχειριστή.
Ø Τα προσωπικά δεδοµένα συγκετρώθηκαν σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών της
κοινωνίας πληροφόρησης σε παιδιά και η συγκατάθεση δόθηκε από το άτοµο που
ευθύνεται για τη γονική µέριµνα για το παιδί.
11.5 Περιορισµός εκ µέρους του Evercare ή του επεξεργαστή προσωπικών
δεδοµένων – για τη δυνατότητα χρήσης αυτού του δικαιώµατος απαιτούνται
συγκεκριµένοι όροι, όπως:
Ø Η ακεραιότητα / επικαιρότητα των προσωπικών δεδοµένων αµφισβητείται από το
υποκείµενο των δεδοµένων. Σε αυτή την περίπτωση, ο περιορισµός της
επεξεργασίας είναι για µια περίοδο που επιτρέπει στο Evercare να επαληθεύσει
την ακρίβεια των προσωπικών δεδοµένων.
Ø Η επεξεργασία είναι παράνοµη, αλλά το υποκείµενο των δεδοµένων δεν επιθυµεί
να διαγραφούν τα προσωπικά δεδοµένα, και απαιτεί σε αντικατασταση τον
περιορισµό της χρήσης τους.
Ø Το Evercare δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδοµένα για τους σκοπούς της
επεξεργασίας, αλλά το υποκείµενο των δεδοµένων τα απαιτεί για τον
προσδιορισµό, την άσκηση ή την υπεράσπιση νοµικών απαιτήσεων.
Ø Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία, εν αναµονή
εξακρίβωσης έαν ο νόµιµος λόγος του Evercare έχει πλεονέκτηµα έναντι των
συµφερόντων του υποκειµένου των δεδοµένων.
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11.6 Φορητότητα των προσωπικών δεδοµένων µεταξύ των χωριστών διαχειριστών το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να αποκτήσει τα προσωπικά δεδοµένα
που τον αφορούν και τα οποία ο ίδιος έχει παράσχει στο Evercare, σε µια δοµηµένη,
ευρέως χρησιµοποιούµενη και προσαρµοσµένη σε αυτόµατη αναγνωση µορφή και
έχει το δικαίωµα να µεταφέρει τα εν λόγω δεδοµένα σε άλλο διαχειριστή χωρίς
παρεµπόδιση από την εταιρεία στην οποία παρέχονται τα προσωπικά δεδοµένα, όταν
η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε συµβατική υποχρέωση και η
επεξεργασία γίνεται µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Όταν ασκεί το δικαίωµά του σε
φορητότητα των δεδοµένων, το υποκείµενο των δεδοµένων δικαιούται επίσης να λάβει
και απευθείας µεταφορά των προσωπικών δεδοµένων από το Evercare σε άλλο
διαχειριστή, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
11.7 Ένσταση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων του - τα
υποκείµενα των δεδοµένων έχουν το δικαίωµα ένστασης στο Evercare κατά της
επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδοµένων, και το ξενοδοχείο θα τερµατίσει την
επεξεργασία, εκτός αν αποδείξει ότι δεν υπάρχουν πειστικοί νοµικοί λόγοι για την
επεξεργασία, οι οποίες υπερισχύουν τα συµφέροντα, τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες
του υποκειµένου των δεδοµένων, ή για τον προσδιορισµό, την άσκηση ή την
προστασία έννοµων αξιώσεων.
Σε περίπτωση ένστασης κατά της επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων για τους
σκοπούς του άµεσου µάρκετινγκ, το Evercare θα τερµατίσει αµέσως την επεξεργασία.
11.8 Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει το δικαίωµα να µην υπόκειται σε απόφαση
που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, η οποία
περιλαµβάνει την ανάλυση προφίλ, η οποία παράγει έννοµα αποτελέσµατα για το
υποκείµενο των δεδοµένων ή το επηρεάζει µε ανάλογο τρόπο σε σηµαντικό βαθµό.
11.9 Προστασία σε περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, σε
περίπτωση που τα δικαιώµατα των υποκειµένων των δεδοµένων έχουν παραβιαστεί εάν το υποκείµενο των δεδοµένων θεωρεί ότι το δικαίωµά του στην προστασία των
προσωπικών δεδοµένων και σε απαραβίαστο έχει παραβιαστεί, αυτό µπορεί να
υποβάλει καταγγελία στον αρµόδιο εποπτικό όργανο - την Επιτροπή Προστασίας των
Προσωπικών Δεδοµένων ή να αναζητήσει τα δικαιώµατά του στο δικαστήριο .
12. Αποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων
12.1. Το Evercare µπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδοµένα προσώπων των
ακόλουθων κατηγοριών:
Ø Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδοµένα, ήτοι: άτοµα που χρησιµοποιούν
τουριστικές υπηρεσίες ή προϊόντα, ή άτοµα που έχουν υποβάλει αίτηση να
χρησιµοποιούν τουριστικές υπηρεσίες, καθώς και τα άτοµα που είναι
συµβαλλόµενα µέρη σε τουριστικής ή/και άλλες εµπορικές συναλλαγές και έχουν
συµβατικές σχέσεις µε το ξενοδοχείο.
Ø Άτοµα που έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε προσωπικά δεδοµένα δυνάµει ενός
νόµου ή άλλης κανονιστικής πράξης.
Ø Άτοµα για τα οποία το δικαίωµα προκύπτει βάσει µιας σύµβασης που συνάφθηκε
µε το Evercare.
13. Διαδικασία για την άσκηση των δικαιωµάτων των υποκειµένων δεδοµένων:
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13.1 Τα φυσικά πρόσωπα (τα υποκείµενα δεδοµένα) έχουν το δικαίωµα ανά πάσα
στιγµή να ζητήσουν από το Evercare:
Ø Επιβεβαίωση του κατά πόσο τα δεδοµένα που σχετίζονται µε αυτά υποβάλλονται
σε επεξεργασία από το ξενοδοχείο, ποιοι είναι οι σκοποί της επεξεργασίας, οι
κατηγορίες δεδοµένων και οι αποδέκτες των δεδοµένων αυτών ή οι κατηγορίες των
αποδεκτών στους οποίους γνωστοποιούνται τα δεδοµένα.
Ø το ξενοδοχείο να στείλει ένα µήνυµα σε αυτά µε κατανοητή µορφή που θα περιέχει
τα επεξεργασµένα προσωπικά δεδοµένα και οποιεσδήποτε διαθέσιµες
πληροφορίες σχετικά µε την πηγή αυτών των δεδοµένων ·
Ø πληροφορίες σχετικά µε τη λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (εφόσον υπάρχει) που αφορούν φυσικά
πρόσωπα, τουλάχιστον στην περίπτωση των αυτοµατοποιηµένων αποφάσεων
βάσει του Γενικού Κανονισµού για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και
του Νόµου για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
13.2 Κατόπιν αιτήµατος, το Evercare παρέχει δωρεάν τις πληροφορίες που
περιγράφονται παραπάνω.
13.3 Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να ζητήσουν από το
Evercare:
Ø να διαγράψει, να διορθώσει ή να αποκλείσει τα προσωπικά τους δεδοµένα, η
επεξεργασία των οποίων δεν πληροί τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας
Ø να ενηµερώσει τους τρίτους στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί τα προσωπικά
δεδοµένα των φυσικών προσώπων για οποιαδήποτε διαγραφή, διόρθωση ή
κλείδωµα που διενεργήθηκε αναλόγως (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αυτό
είναι αδύνατον ή σχετίζεται µε δυσανάλογες προσπάθειες για την εταιρεία).
13.4 Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείµενα των δεδοµένων), ασκούν τα δικαιώµατά τους
µε την υποβολή έγγραφης αίτησης στο Evercare η οποία περιέχει: το όνοµα, ΑΦΜ, τον
προσωπικό αριθµό αναγνώρισης, τη διεύθυνση και άλλα στοιχεία για την ταυτοποίηση
του υποκειµένου των δεδοµένων· περιγραφή της αίτησης· Προτιµώµενη µορφή
παροχής των πληροφοριών, υπογραφή, ηµεροµηνία, διεύθυνση για αλληλογραφία και
αριθµό τηλεφώνου.
13.5 Η υποβολή της αίτησης είναι δωρεάν.
13.6 Μετά την υποβολή της αίτησης από το εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, στην αίτηση
επισυνάπτεται επίσης ρητό πληρεξούσιο επικυρωµένο από συµβολαιογράφο.
13.7 Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου, τα δικαιώµατά του ασκούνται
από τους κληρονόµους του, και στην αίτηση επισυνάπτεται πιστοποιητικό
κληρονόµων.
14. Η αίτηση εξετάζεται και το Evercare απαντά εντός ενός µηνός από την παραλαβή
της αίτησης. Εάν είναι αναγκαίο, η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί κατά δύο
µήνες. Η εταιρεία ενηµερώνει το υποκείµενο των δεδοµένων σχετικά µε οποιαδήποτε
τέτοια παράταση εντός ενός µηνός από την παραλαβή της αίτησης, αναφέροντας τους
λόγους της καθυστέρησης.
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15. Το Evercare απαντά στον αιτούντα, λαµβάνοντας υπόψη τη µορφή των
πληροφοριών που προτιµάται από τον αιτούντα.
16. Σε περίπτωση που τα δεδοµένα δεν υπάρχουν ή η χορήγησή τους απαγορεύεται
από το νόµο, στον αιτουντα αρνείται η πρόσβαση σε αυτά.
17. Εάν ο αιτών δεν είναι ικανοποιηµένος µε την απάντηση που έλαβε ή/και θεωρεί ότι
έχουν παραβιαστεί τα δικαιώµατά του σχετικά µε την προστασία των δεδοµένων, ο
αιτών δικαιούται να ασκήσει τα δικαίωµα της άµυνας.
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