ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
I.

Γενικές πληροφορίες

1. Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.kwhotel.com είναι η εταιρία Starline Anna Lech η οποία βρίστκετε
επί της: Borowinowa St. 53a/18, 30-698 Cracow, Tax ID 681-181-88-32 REGON 122855810.
2. Η ιστοσελίδα αντιλαμβάνεται τις λειτουργίες απόκτησης πληροφορίων με θέμα τον χρήστη και τις
λειτουργίες του με τους εξής τρόπους:

II.

a.

Εισάγωντας εθελοντικά τις πληροφορίες μέσω φόρμας.

b.

Μέσω αποθήκευση των αρχείων σας μέσω των Cookies..

Πληροφορίες που είναι στην φόρμα.
1. Η ιστοσελίδα συλλέγει εθελοντικά τα στοιχεία που προσθέτει ο χρήστης
2. Η ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκεύσει πρόσθετε πληροφορίες σχετιικά με τις παραμέτρους σύνδεσης
(time stamp, IP address).
3. Οι πληροφορίες που είναι στην μορφή δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτα άτομα χωρίς την έγκριση του
χρήστη.
4. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην φόρμα μπορεί να αποτελούνται ώς συλλογή μελλοντικών
πελατών, καταχωρημένοι απο τον διαχειριστή της ιστοσελίδας, στο μητρώο που φτιάχτικε απο τον
Γενικό Επιθεωρητή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων , GIODO.
5. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην φόρμα θα επεξεργάζονται ώστε να ολοκληρωθούν οι λειτουργίες
της ηλεκτρονικής φόρμας πχ εξυπηρέτηση πραγματοποίησης παραγγελείων.

III.

Πληροφορίες στα έγγραφα Cookie.
1. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookie.
2. Τα αρχεία Cookie περιλαμβάνουν δεδομένα,συγκεκριμένα αρχεία κειμένου, τα οποία φυλάσσονται στο
σύστημα του διαχειρηστή της ιστοσελίδας και προορίζονται για την χρήση στην ιστοσελίδα, από τα
οποία προέρχονται. Τα Cookie περιλαμβάνουντο όνομα της ιστοσελίδας, απο την οποία αντλούνται τα
αρχεία που έχουν κρατηθεί στο σύστημα με έναν μοναδικό αριθμό.
3. Το θέμα τοποθετήται στα αρχεία Cookie στο σύστημα στο οποίο πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο ο
διαχειριστής της ιστοσελίδας.
4. Τα Cookie χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω λόγους:
a.

Δημιουργία στατιστικών, τα οποία βοηθούν να κατανοήσουμε πώς οι χρήστες της ιστοσελίδας,
κάνουν χρήση της ιστοσελίδας και μας επιτρέπει την δυνατότητα βελτίωσης της δομής και του
περιεχομένου;

b.

Διατήρησης των στοιχείων του χρήστη της ιστοσελίδας (μετά την εισοδό του), στην οποία το
όνομα του χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης δεν θα απαιτόυνται σε κάθε ιστοσελίδα;

c.

Προσαρμογής του περιεχόμενου της ιστοσελίδας με βάση την προτίμηση του χρήστη, καθώς
και για την βέλτιση χρήση των ιστοσελίδων. Ιδίως τα αρχεία που επιτρέπουν την αναγνώρηση
της συσκεύης του χρήση και να εμφανίζει τις ιστοσελίδες προσαρμόζοντας τις ανάγκες του.

5. Ως μέρος της ιστοσελίδς χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα αρχεία Cookie:

a.

„υποχρεωτικά” τα αρχεία Cookie , στα οποία επιτρέπουν την χρήση των υπηρεσιών που
διατίθενται στην ιστοσελίδα π.χ. Εξουσιοδοτεί αρχεία Cookie, που χρησιμοποιούνται για τις
υπηρεσίες τις ιστοσελίδας που απαιτούνται εξουσιοδότηση;

b.

Τα αρχεία Cookie που διασφαλίζουν την ασφάλεια, π.χ. Να χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση
κατάχρησης άδειας στην ιστοσελίδα.

c.

„επιδόσεις ” τα αρχεία Cookie, επιτρέπουν την συγκέντρωση πληροφορίων σχετικά με την
χρήση των σελίδων της ιστοσελίδας;.

d.

„λειτουργική” τα αρχεία Cookie, επιτρέπουν την “εξοικονόμηση” του επιλεγμένου χρήστη. Οι
ρυθμίσεις και η εξατομίκευση του χρήση, π.χ επιιλέγοντας τη γλώσσα ή την τοποθεσίας του
χρήστη, μέγεθος γραμματοσειράς, εμφάνιση ιστοσελίδας κλπ.a

e.

„δημοσιότητα” τα αρχεία Cookie , επιτρέπει τους χρήστες να λαμβάνουν διαφημιστικά
μηνύματα προσαρμοσμένα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

6. Το λογισμίκο περίηγησης στο διαδίκτυο,(internet browser) επιτρέπει την αποθήκευση αρχείων Cookie
στο σύστημα του χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν αυτές τις ρυθμίσεις. Τα προγράμματα
περιήγησης έχουν την δυνατότητα αφαίρεσης των Cookies. Επίσης μπορεί ρυθμίσετε για αυτόματο
μπλοκάρισμα των Cookies. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στο
Βοήθεια ή στα έγγραφα του internet browser.
7. Ο περιορισμός χρήσης των Cookies, μπορούν να επηρεάσουν ορισμένες λειτουργίες που είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα.
8. Τα Cookie αποθηκεύονται στο σύστημα του χρήση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον
διαφημίσεςι και των εταίρων που συνεργάζονται με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας.
9. Συνιστάται να διαβάσετε το απόρρητο πολιτικών προστασίας εταιρειών, να μάθετε τους κανόνες τους
σχετικά με την χρήση των Cookie που χρησιμοποιούνται στις στατιστικές: Google Analytics Protection
of privacy policies
10. Τα Cookie μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις μάρκετινγκ, ιδίως με αυτές που
συνεργάζονται με την Google, για την εμφάνιση διαφήμιση με βάση τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας.
11. Οι πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του χρήστη που αποκτήθηκαν μέσω των Cookie και
συλλέγονται από την εταιρεία μάρκετινγκ της Google που μπορούν να αναθεωρηθούν και να
επερξεργαστούν
από
τον
χρήστη
χάρης
αυτού
του
εργαλείου
:
https://www.google.com/ads/preferences/

IV.

5. Δημοιοποίηση πληροφορίων
1. Οι κοινοποίηση των πληροφορίων γίνονται μέσα στα όρια του νόμου
2. Οι πληροφορίες για την αναγνώρηση ιδιωτών, είναι προσβάσιμα μόνο μέσω ofd μετά απο την άδεια
του χρήστη .

V.

6. Διαχείρηση των Cookies – Πώς δίνεται και ανακαλέιτε η άδεια σε παργματικούς όρους?
1. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα Cookie , μπορεί να το αλλάξει στις ρυθμίσες
προγράμματος περιήγησης. Παρακαλώ σημειώστε, ότι πρέπει να απενεργοποιήσετε την χρήση
Cookies, θα πρέπει να εκτελέσετε την διαδικασία έγκρισης,την ασφάλεια και την διατήρηση
προτιμήσεων του χρήστη γιατί μπορούν να εμποδίσουν ακόμα να αποτρέψουν την χρήση
ιστοσελίδας.,

του
των
των
της

2. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των Cookie, παρακαλώ διαλέξτε ένα απο τα προγράμματα

περιήγησης/σύστημα απο την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:
a.

Internet Explorer

b.

Chrome

c.

Safari

d.

Firefox

e.

Opera

f.

Android

g.

Safari (iOS)

h.

Windows Phone

i.

Blackberry

3. Περισσότερες πληροφορίες με θέμα τα Cookieς θα βρείτε στην παρακάτω δίενθυση
http://www.allaboutcookies.org/ ή στην επιλογή “Βοήθεια” στο μενού του προγράμματος περιήγηση
σας.

