Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η Παιδική Κατασκήνωση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» στην παραλία Κάριανης στην Καβάλα,
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα νοούνται από την οικεία νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ) μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα
προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό
πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα
και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν
είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της
σχετικής νομοθεσίας.
Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή
με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την
Ελληνική Νομοθεσία και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τις
πληροφορίες που συλλέγονται κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο του
www.alexandracamp.gr.
Η κατασκήνωση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική,
οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια
τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου του. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου
της κατασκήνωσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», οι επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι έχουν
διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας
Δεδομένων.
Υπεύθυνος φορέας
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι:
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Παραλία Κάριανης, Καβάλα
Τηλέφωνο: 2594051000/02
Email: info@alexandracamp.gr
Κεντρικό Γραφείο:
Ι. Κωλέττη & Καβάλας 2, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310267805
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε
Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας δεν είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε
προσωπικές σας πληροφορίες. Οι μοναδικές περιπτώσεις όπου σας ζητούμε
προσωπικά σας στοιχεία είναι:
1) Κατά την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ερωτήματος όπου ο επισκέπτης
οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα. Στην περίπτωση
αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:

 Ονοματεπώνυμο
 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 Το κείμενο του ερωτήματος
2) Κατά την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής μηνύματος «Guest Book» όπου ο
επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα. Στην
περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω στοιχεία:
 Όνομα
 Το κείμενο του μηνύματος
3) Κατά την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής εγγραφής κατασκηνωτή στην
κατασκήνωση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» όπου ο επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει
κάποια προσωπικά του δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω
στοιχεία:




















ΟΝΟΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
EMAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚ
ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΜ
ΑΜΚΑ
ΑΔΤ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.








ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΖΥΓΟΥ
EMAIL
Α.Φ.Μ. ΣΥΖΥΓΟΥ
ΑΜΚΑ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ









ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
ΕΠΙΘΕΤΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
ΑΜΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
EMAIL
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΙΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

 ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΙ
 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
 ΧΡΗΣΙΜΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)

(ΙΑΤΡΙΚΟΥ

4) Κατά την ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ενδιαφέροντος για εργασία στην
κατασκήνωση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», όπου ο επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει
κάποια προσωπικά του δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή σας ζητούμε τα παρακάτω
στοιχεία:




























ΟΝΟΜΑ
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤOΤΗΤΑΣ
ΑΜΚΑ
Α.Φ.Μ.
ΑΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΚ
ΠΟΛΗ
ΔΗΜΟΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΚΙΝΗΤΟ
FACEBOOK
ΤAΞΗ Ή ΈΤΟΣ ΦΟIΤΗΣΗΣ
ΣΧΟΛEIΟ Ή ΣΧΟΛH
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
EMAIL
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ
ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η κατασκήνωση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά
δεδομένα των ενδιαφερόμενων αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης
των σκοπών και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της
επικοινωνίας μαζί σας και στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για εργασία ή εγγραφής
κατασκηνωτή στην κατασκήνωση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». Η επεξεργασία περιορίζεται στα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την
εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών της κατασκήνωσης. Η επεξεργασία
υπόκειται στους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του
συναφούς Eνωσιακού δικαίου, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών
συνθηκών και συμβάσεων.

Η κατασκήνωση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» διαθέτει σελίδα σε πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter και το YouTube, όπου όμως δεν
πραγματοποιεί καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την πλατφόρμα επικοινωνίας που
διαθέτουμε στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούνται μονάχα για τις ανάγκες της
επικοινωνίας μαζί σας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Τα cookies, κατά την
πλοήγηση στον ιστότοπο, χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάλυση της
επισκεψιμότητας του ιστοτoπού μας. Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή
ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, για την ως άνω χρήση
των προσωπικών σας δεδομένων, ζητείται προηγουμένως από εσάς η σχετική
συγκατάθεση.
Σχετικά με τα cookies
Τί είναι το cookie;
Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται
αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος
μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του
υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε
μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα
cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους
άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς,
όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους
για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.
Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες
ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου
προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με
τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).
Τύποι cookies
Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι
περιγράφονται παρακάτω
Cookies επίσκεψης (session cookies)
Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του
προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
Μόνιμα cookies (persistent cookies)
Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της
συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές
για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη
διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο
διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για
παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις
προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο
σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό
περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με
σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές
ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των
επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά
δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους
οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα
cookies τρίτων μερών.Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε.
Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία
της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα
επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των
cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε
σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και
της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε
περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies,
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε
επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .
Cookies της Google Analytics
Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής
απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι
επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας
ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα
και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο
πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι
πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο
ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με
τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google
σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics,
παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google
Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα
καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για
να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του
ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.
Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)
Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν
παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική
υπηρεσία.

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα
ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.
Cookies από κοινωνικά δίκτυα
Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή
σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ
σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα
είναι διαθέσιμη.
Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου
Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του
προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του
πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).
Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας
Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.
Παραβιάσεις δεδομένων
Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του
ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε
οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές
εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.
Τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και μπορούν να
συσχετιστούν με συγκεκριμένο επισκέπτη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας
αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Διαβίβαση/Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται ή
διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση
υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και
λειτουργιών του ιστοτόπου, τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας νομοθεσίας.
Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων
υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου. Τα παραπάνω πρόσωπα θα
επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα των κατασκηνωτών και των
γονέων/κηδεμόνων τους αποκλειστικά για λογαριασμό και βάσει καταγεγραμμένων
εντολών της κατασκήνωσης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων
679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και
μεταγενέστερα να ενημερώνεστε για την τυχόν επεξεργασία των δεδομένων που σας
αφορούν, τον σκοπό αυτής καθώς και την κοινοποίηση/διαβίβαση σε τρίτους και την
ταυτότητα αυτών (δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης). Επίσης έχετε δικαίωμα να
ζητήσετε τη διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

σας που τηρεί η κατασκήνωση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ». Έχετε επίσης το δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα εναντίωσης.
Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό έχετε δικαίωμα υποβολής
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου
είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας. Είναι
απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τις ανάγκες αυτής της επικοινωνίας.
Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν ελάχιστα στελέχη της κατασκήνωσης
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» τα οποία έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εχεμύθειας. Επιπλέον,
διαθέτουμε επαρκή συστήματα ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και
κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν
παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη,
πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.
Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να αλλάξει όποτε
αυτό απαιτείται και πάντοτε ακολουθώντας το εθνικό και Ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το
λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε την παρούσα
σελίδα προς τη δική σας ενημέρωση. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου οι
επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα
αποδεχθεί την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.
Επικοινωνία
Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητα
με την παρούσα πολιτική από τη μεριά μας, μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον
Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στο info@alexandracamp.gr

