Προσωπικά Δεδομένα
Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της ιστοσελίδας
μας , πραγματοποιείται σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό και τις διατάξεις της
νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους
παρόντες όρους.
Η ΒΟΕΒΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ, δτ “RENAISSANCE HANIOTI RESORT” ( Χανιώτη – TK 63085,
Χαλκιδικής - Ελλάς , τηλ. +30 23740 53515) θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται
τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας, που θα έρθουν σε γνώση της,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση
του απόρρητου των πληροφοριών αυτών.
Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό
επιτάσσεται από τον Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές.
Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εκ μέρους του ξενοδοχείου θα λαμβάνει χώρα για
λόγους εκτέλεσης της συμφωνίας παροχής υπηρεσιών καθώς και συμμόρφωσης σε έννομη
υποχρέωση και προς τούτο ο χρήστης παρέχει την συγκατάθεση του, η οποία τεκμαίρεται
ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών της ιστοσελίδας του “RENAISSANCE HANIOTI
RESORT” σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσω ειδικών συνδέσμων ( links, hyperlinks), το
“RENAISSANCE HANIOTI RESORT” δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας
των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.
Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε
περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, να γνωρίζει εάν αυτά
αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον έχει το δικαίωμα, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την
επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν.
Μπορείτε παρακάτω, να δείτε και να τυπώσετε την Δήλωση Εχεμύθειας μας.
Για ερωτήσεις, επιθυμίες ή σχόλια σχετικά με την προστασία δεδομένων , μπορείτε να
στείλετε e-mail προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΒΟΕΒΟΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ
ΑΕ, δ.τ. “RENAISSANCE HANIOTI RESORT” : dpo@melior-resorts.com
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