ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1. Γενικές Πληροφορίες
H εταιρία µας ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ζ. Θεοχαρίδης- ∆. Πούρος- Β.
Νικολαίδης και ΣΙΑ Ο.Ε. θεωρεί υποχρέωσή της την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων των επισκεπτών του web site της και πιστεύει ότι η υπεύθυνη χρήση
των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται σε αυτό είναι πολύ σηµαντική για
την φήµη της. Για το λόγο αυτό έχει υιοθετήσει και εφαρµόζει την παρούσα
πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων, που στόχο της έχει να
πληροφορήσει τους επισκέπτες του site για το είδος των προσωπικών
πληροφοριών που µπορεί να συγκεντρώνονται και τους σκοπούς για τους οποίους
µπορεί να χρησιµοποιηθούν. Η πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων
µπορεί να µεταβληθεί οποτεδήποτε. Για το λόγο αυτό σας συµβουλεύουµε να
επισκέπτεσθε συχνά την οικεία σελίδα.
2. Είδος και τρόπος χρήσης συλλεγόµενων πληροφοριών
Το µέγεθος και ο τύπος των πληροφοριών που λαµβάνουµε από εσάς στο web site
µας, εξαρτάται από τις ενέργειές σας κατά την επίσκεψή σας. Εάν επισκέπτεστε το
site µας για να διαβάσετε ή να «κατεβάσετε» πληροφορίες, οι πληροφορίες που
συλλέγουµε – όπως το domain από το οποίο είστε συνδεδεµένοι στο Internet, η
ώρα και η ηµεροµηνία πρόσβασης στο site, και το link στο Internet από το οποίο
ήρθατε στο site µας – χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς
λόγους και για να µας βοηθήσουν να κάνουµε το site πιο εύχρηστο και πιο όµορφο
για εσάς, αλλά δεν είναι αναγνωρίσιµες σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή δε
συνδέονται µε οποιοδήποτε όνοµα, διεύθυνση ή άλλα αναγνωρίσιµα προσωπικά
στοιχεία.
Προσωπικά στοιχεία χρησιµοποιούνται για να σας παράσχουµε προσωπικές
υπηρεσίες και µόνο όταν εσείς µας έχετε δώσει τα στοιχεία αυτά. Για παράδειγµα,
εάν µας στείλετε ένα e-mail ζητώντας πληροφορίες, θα χρησιµοποιήσουµε την
διεύθυνση e-mail σας, ώστε να απαντήσουµε στην ερώτησή σας. Οι πληροφορίες
που συλλέγουµε θα κρατηθούν µονάχα για όσο διάστηµα χρειάζεται για να
εκπληρώσουµε ό,τι µας ζητήσατε ή όσο απαιτείται από το νόµο. Προσωπικά
δεδοµένα δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την ρητή συναίνεσή
σας.
3. Cookies
Οι επισκέπτες του site πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την ανάγνωση των σελίδων
του πληροφορίες µη προσωπικές µπορεί αυτόµατα να συλλέγονται µε τη µορφή
µικρών αρχείων κειµένου (cookies), τα οποία χρησιµοποιούνται για την
αναγνώριση των επισκεπτών του site και τη διευκόλυνση της χρήσης του. Οι
περισσότεροι Internet browsers αναγνωρίζουν πότε προσφέρεται ένα cookie και
σας δίνουν τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε, αν και η απενεργοποίηση αυτή
δεν σας επιτρέπει να απολαύσετε το site στο µέγιστο. Επίσης, στο site µπορεί να
τοποθετούνται διαφηµίσεις, οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί και δοθεί από τρίτους. Οι
διαφηµίσεις αυτές µπορεί να τοποθετήσουν cookies στο computer σας που
συλλέγουν πληροφορίες για εσάς και τη χρήση του Internet που κάνετε. H εταιρία
µας δεν ευθύνεται για τη συλλογή προσωπικών δεδοµένων που γίνεται µέσω των
παραπάνω διαφηµίσεων, στις οποίες δεν έχει εφαρµογή η παρούσα πολιτική
διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων.
4. Σύνδεσµοι (Links)
Στο site µας υπάρχουν σύνδεσµοι (links) µε άλλα sites. Η εταιρία µας δεν φέρει
ευθύνη για την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων που ακολουθούν
ούτε για τυχόν χρήση από αυτούς των προσωπικών σας δεδοµένων. Για το λόγο

αυτό σας συµβουλεύουµε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική διαχείρισης
προσωπικών δεδοµένων που ακολουθούν πριν την οποιαδήποτε χρήση τους.
5. Ασφάλειες
Η εταιρία µας διαθέτει δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύσει τα προσωπικά σας
δεδοµένα από κακή χρήση, απώλεια, αλλαγή ή χωρίς πρόθεση καταστροφή. Το
προσωπικό µας που έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα έχει εκπαιδευτεί για να
διατηρεί τον απόρρητο χαρακτήρα τους. Παρόλα αυτά, µε δεδοµένο ότι η
αποστολή µέσω του Internet δε µπορεί να είναι απόλυτα ασφαλής, η εταιρία µας
δεν µπορεί να εγγυηθεί την ακεραιότητα και ασφάλεια των πληροφοριών κατά τη
διάρκεια της µετάδοσης και η αποστολή γίνεται ιδία ευθύνη του αποστολέα. Μετά
τη λήψη των προσωπικών στοιχείων, η εταιρία µας λαµβάνει κάθε πρόσφορο
µέτρο για την ακεραιότητα και ασφάλειά τους.
TERMS AND CONDITIONS
1. Το παρόν web site ανήκει στην εταιρία µας ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ζ.
Θεοχαρίδης- ∆. Πούρος- Β. Νικολαίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.
2. Η παρούσα συµφωνία διέπει τους όρους χρήσης του site. Παρακαλούµε να τους
διαβάσετε προσεκτικά. Η χρήση του site από εσάς συνιστά αποδοχή των όρων της
παρούσας συµφωνίας. Εάν δε συµφωνείτε, παρακαλείσθε να µην χρησιµοποιήσετε
το site.
3. Η παρούσα συµφωνία µπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε. Οι τροποποιήσεις
θα ανακοινώνονται σε αυτή τη σελίδα, γι” αυτό παρακαλείσθε να την επισκέπτεσθε
συχνά και να διαβάζετε το περιεχόµενό της. Συνεχής χρήση του site µετά την
τροποποίηση των όρων της συµφωνίας θεωρείται ως αποδοχή των
τροποποιήσεων.
4. Επί του site και του υλικού αυτού υπάρχουν δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας και κατοχυρωµένα σήµατα των οποίων οι αδειούχοι της και η εταιρεία
µας είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι. Κάθε προσβολή των δικαιωµάτων αυτών
τιµωρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί προστασίας της πνευµατικής και
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας.
5. Ο χρήστης µπορεί να χρησιµοποιήσει το υλικό που βρίσκεται στο site µόνο για
προσωπική µη εµπορική χρήση (π.χ. ανάγνωση και εκτύπωση αλλά όχι
φωτοτυπία). Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και
αναµετάδοση του υλικού αυτού µε οποιοδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή περιληπτικά,
στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή άλλη διασκευή, όπως και οποιαδήποτε
τροποποίησή του χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας µας.
6. Ο χρήστης του site είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόµιµη χρήση αυτού. Ο
χρήστης απαγορεύεται να αποστέλει ή εκπέµπει µέσω του site παράνοµο υλικό. Ως
τέτοιο θεωρείται και το υλικό που παραβιάζει δικαιώµατα τρίτων (ενδεικτικά
αναφέρονται πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώµατα απορρήτου
και προστασίας προσωπικών δεδοµένων) ή/και είναι ψευδές, απειλητικό,
υβριστικό, προσβλητικό, δυσφηµιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιµες πράξεις.
Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση ή µετάδοση κωδικοποιηµένου υλικού καθώς και η
τοποθέτηση διαφηµίσεων χωρίς σχετικό δικαίωµα. Χρήση του site για παράνοµους
σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες. Ο χρήστης συµφωνεί ότι η
εταιρία µας ουδεµία ευθύνη φέρει για υλικό µε τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το
οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο site.
7. Η εταιρία µας δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο άλλων sites που συνδέονται
µε το παρόν και δεν αποτελεί αποδοχή του περιεχοµένου τους.
8. Οι απόψεις των χρηστών του site δεν αποτελούν απαραίτητα άποψη και της
εταιρίας µας.
9. Η εταιρία µας δεν εγγυάται την ακρίβεια, υπευθυνότητα και πληρότητα των
πληροφοριών που περιέχονται στο site. Εξάλλου, λαµβανοµένης και της
παγκοσµιότητας του Internet δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι το site θα
λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς παραλείψεις, λάθη και καθυστερήσεις και χωρίς ιούς.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο site παρέχονται «όπως είναι», χωρίς

εγγυήσεις που µπορεί να υπονοούνται ή να εκφράζονται. Κατά συνέπεια, η εταιρία
µας ουδεµία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζηµία µπορεί να υποστεί ο χρήστης από
την πρόσβαση ή αδυναµίας πρόσβασης στο site, συµπεριλαµβανοµένων και ιών
που µπορεί να µεταδόθηκαν ή άλλων πληροφοριών ή υλικού που είναι διαθέσιµο
στο site.
10. H εταιρία µας µπορεί να εµποδίσει την πρόσβασή σας στο site για σπουδαίο
λόγο.
11. Τα προσωπικά σας στοιχεία που καταγράφονται στο site θα χρησιµοποιούνται
σύµφωνα µε την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδοµένων.

