ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ chioshotel-pounti.gr
Το chioshotel-pounti.gr δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή των υπηρεσιών
ξενοδοχείου.
Η ιστοσελίδα chioshotel-pounti.gr δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα
χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε για εσάς νόμιμα
(σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και το Ν. 3471/2006).
Η ιστοσελίδα είναι απλή και φιλική στη χρήση της ενώ έχει σχεδιαστεί για να
ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Το περιεχόμενο της
σελίδας είναι στην Ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Ακολουθούν περισσότερες λεπτομέρειες.
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ο χρήστης της ιστοσελίδας chioshotel-pounti.gr οφείλει να τηρεί όλες τις
επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά
δικαιώματα σύμφωνα με την κείμενη και ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας
πνευματικής ιδιοκτησίας.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα του chioshotel-pounti.gr
χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δηλώνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα
διατηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2742/1997 και με κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο
ή/και κανονισμό. Προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της
λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και τη νομιμότητα της σχετικής συναλλαγής
και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται ποτέ δεν θα πωληθούν ή διατεθούν σε
οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος ή οργανισμό εκτός και εάν αυτό απαιτείται
προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη.
.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (EMAIL)
Εφόσον σημειώσετε το email σας σε κάποιο πεδίο της ιστοσελίδας, αποδέχεστε ότι
θα λαμβάνετε email για τους ακόλουθους σκοπούς:
Μετά την εγγραφή σας για την ενημέρωση σας ότι αποτελείτε μέλος της
διαδικτυακής μας ομάδας.

Για να λάβετε κάποιο δωρεάν ηλεκτρονικό οδηγό.
Για σκοπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης.
Για την προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών μας

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Στο chioshotel-pounti.gr προωθούμε την διάδραση με τα μέλη μας, τον σχολιασμό
και τις δημοσιεύσεις. Θέλουμε την σελίδα μας έναν ζωντανό οργανισμό συζήτησης
και ανταλλαγής απόψεων. Επισημαίνουμε ότι όμως ότι ο κάθε χρήσης είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αναρτήσεις, σχόλια και δημοσιεύσεις του. Οι
χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του
chioshotel-pounti.gr για την δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου
που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό,
δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά
ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή
εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε
ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη
νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που
αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται
σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία,
εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά
δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες,
αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση
βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε
λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει
τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για
συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές του chioshotel-pounti.gr έχουν το δικαίωμα
διαγραφής περιεχομένου που αντιβαίνει στα παραπάνω και αποκλεισμό του χρήση
από την ιστοσελίδα.
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
Για την επίλυση τυχόν διαφορών ή προβλήματων, επισκεφθείτε την
πλατφόρμαΗλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution –
ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και
σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους είτε αυτές αφορούν σε
εγχώριες είτε σε διασυνοριακές συναλλαγές. Η ΗΕΔ εντάσσεται στο πλαίσιο
της Οδηγίας 2013/11/ΕΚ, η οποία πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική
νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330/2015) και προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής
επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute
Resolution στο σύνολο της ΕΕ.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το chioshotel-pounti.gr ανανεώνεται συνεχώς, ενημερώνει και βελτιώνει την
ιστοσελίδα του, και τα σχετικά με αυτή υπηρεσίες, στο πλαίσιο αυτό θα ανανεώνει
και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε
τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο
περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η
πολιτική αυτή θα τροποποιείται ανά διαστήματα χωρίς την προηγούμενη
ειδοποίηση
των
χρηστών.
Η Ιστοσελίδα μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να αλλάξει, αναστείλει ή
διακόψει
οποιαδήποτε
επιμέρους
λειτουργία
της
ιστοσελίδας
συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής
οποιουδήποτε υπηρεσίας.
Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας του Απορρήτου & Συναλλαγών που
εφαρμόζει το chioshotel-pounti.gr
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη
παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους
όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω
αυτής.
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας
στο chioshotel-pounti.gr

