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ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ  

 

Θ ANATOΛΘ Α.Ε. αναγνωρίηει ότι θ διαχείριςθ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων είναι ζνα 

ςθμαντικό ηιτθμα για εςάσ, γι’ αυτό παίρνουμε κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία όςων από 

αυτά βρίςκονται υπό τον ζλεγχο μασ. Θ παροφςα Πολιτικι Απορριτου:  

 

● απευκφνεται ςε κακζνα από εςάσ που μασ ζχει εμπιςτευτεί προςωπικά του δεδομζνα 

με τθν ιδιότθτα του πελάτθ, του δυνθτικοφ πελάτθ, του προμθκευτι ι και του 

επιςκζπτθ των εγκαταςτάςεων τθσ εταιρείασ μασ,   

● κακορίηει τα μζτρα που παίρνουμε για να διαςφαλίςουμε ότι οι πλθροφορίεσ που μασ 

παρζχετε κα παραμείνουν αςφαλείσ και εμπιςτευτικζσ και κα χρθςιμοποιοφνται μόνο 

για τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ μασ δόκθκαν, 

● ςασ παρζχει τθν απαιτοφμενθ ενθμζρωςθ ςχετικά με το πωσ χειριηόμαςτε τα 

προςωπικά ςασ δεδομζνα κακϊσ και με τα δικαιϊματα ςασ που απορρζουν από τθν 

κείμενθ νομοκεςία περί προςωπικϊν δεδομζνων (Νόμοσ 4624/2019, Ευρωπαϊκόσ 

Κανονιςμόσ 2016/679 γνωςτόσ ωσ GDPR). 

 

Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ 

 

ΑΝΑΣΟΛΘ Α.Ε. 

Λευκωςίασ 26, Καλαμαριά, Θεςςαλονίκθ / άρτθ Χαλκιδικι 

Ελλάδα 

Σθλ.: 2310 850 463 / 23750 91487 

email: info@armenistis.gr  

 

Με τθν παροφςα Πολιτικι Απορριτου κζλουμε να ςασ ενθμερϊςουμε: 

 

● για το πϊσ και γιατί ςυλλζγουμε και επεξεργαηόμαςτε πλθροφορίεσ ςχετικά με ςασ, 

● για το πϊσ αυτζσ οι πλθροφορίεσ μασ βοθκάνε να ανταποκρικοφμε και να 

εξυπθρετιςουμε τισ απαιτιςεισ, επικυμίεσ και ανάγκεσ ςασ, 

● με ποιον και για ποιο ςκοπό μοιραηόμαςτε τισ πλθροφορίεσ ςασ, 

● για τισ επιλογζσ που ζχετε ςε ότι αφορά τθ χριςθ των πλθροφοριϊν ςασ από εμάσ 

● για τα μζτρα που λαμβάνουμε ϊςτε οι πλθροφορίεσ να είναι αςφαλείσ και 

● για πϊσ μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ ςχετικά με τισ πρακτικζσ απορριτου μασ 

 

ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ  

 

υλλζγουμε μόνο όςεσ πλθροφορίεσ χρειάηονται κάκε φορά για να μποροφμε να παρζχουμε 

υπθρεςίεσ που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ ςασ. υνικωσ αυτζσ οι πλθροφορίεσ 

περιλαμβάνουν: 
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● Στοιχεία επικοινωνίασ (ονοματεπϊνυμο, επαγγελματικι διεφκυνςθ, διεφκυνςθ οικίασ, 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου αρικμοφσ κινθτοφ και ςτακεροφ τθλεφϊνου). 

● Φορολογικά ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο/ επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΤ, επάγγελμα) 

● Στοιχεία ταυτότητασ (Ονοματεπϊνυμο, Θμερομθνία γζννθςθσ, Φφλο, Αρικμόσ Δελτίου 

Σαυτότθτασ/ Διαβατθρίου, Αρικμόσ πινακίδασ αυτοκινιτου). 

● Γεωγραφικά δεδομζνα (Θμ/νιεσ άφιξθσ & αναχϊρθςθσ, ϊρα ειςόδου & εξόδου από τισ 

εγκαταςτάςεισ μασ). 

● Στοιχεία Οικογενειακήσ Κατάςταςησ (Ονοματεπϊνυμο και θλικίεσ παιδιϊν) 

● Ρληροφορίεσ ςχετικζσ με την υγεία που τυχόν ςθμειϊνονται από εςάσ κατά τθν 

κράτθςθ (πχ. διατροφικζσ αλλεργίεσ). 

● Ρληροφορίεσ που προκφπτουν από τισ επιςκζψεισ ςασ ςτην ιςτοςελίδα μασ (μζςω 

cookies), 

 

Σα ωσ άνω προςωπικά δεδομζνα που τυχόν ςυλλζγονται, επεξεργάηονται, καταχωροφνται και 

αποκθκεφονται εμπιςτευτικά, από τον Τπεφκυνο Επεξεργαςίασ Δεδομζνων ιτοι τθν ANATOΛΘ 

Α.Ε. ςφμφωνα τισ διατάξεισ του Ευρωπαϊκοφ Δικαίου, όπωσ αυτζσ αποτυπϊνονται ςτον Γενικό 

Κανονιςμό για τθν Προςταςία Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα (ΕΚ 2016/679). 

 

ΣΕ ΤΙ ΧΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΡΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

 

Θζλουμε να ςασ κρατάμε πάντοτε ενιμερουσ ςχετικά με τθ ςυλλογι και χριςθ των 

προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. Δεν κα ςασ ηθτιςουμε ποτζ περιςςότερεσ πλθροφορίεσ από 

όςεσ πραγματικά χρειαηόμαςτε για να ικανοποιοφμε τα αιτιματα ςασ και να επικοινωνοφμε 

αποτελεςματικά μαηί ςασ. Γενικά, ςυγκεντρϊνουμε πλθροφορίεσ για να: 

 

● κάνουμε κρατιςεισ κζςεων camping και άλλων διακζςιμων καταλυμάτων κατόπιν 

αιτιματοσ που υποβάλλετε μζςω τθσ ιςτοςελίδασ μασ, 

● απαντοφμε ςε ερωτιματα που μασ υποβάλλετε μζςω τθσ Φόρμασ Επικοινωνίασ που 

βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα μασ, 

● απαντάμε και γενικά να διαχειριηόμαςτε τα αιτιματα ςασ τόςο πριν ζρκετε όςο και 

όταν βρίςκεςτε ςτο κάμπινγκ του Αρμενιςτι, 

● εκδίδουμε και να αρχειοκετοφμε φορολογικά ζγγραφα που αφοροφν τισ μεταξφ μασ 

ςυναλλαγζσ, 

● να κάνουμε και να δεχόμαςτε πλθρωμζσ, 

● ςασ ςτζλνουμε newsletter και άλλο ενθμερωτικό υλικό, 

● ικανοποιοφμε τισ απαιτιςεισ ςασ και να προςαρμόηουμε τισ υπθρεςίεσ μασ ςτισ 

προςωπικζσ προτιμιςεισ ςασ. 

 

Σα προςωπικά ςασ δεδομζνα ζρχονται ςτθν κατοχι μασ μζςω τθσ ςυμπλιρωςθσ από μζρουσ 

ςασ τθσ φόρμασ κράτθςθσ καταλφματοσ / camping ι τθσ φόρμασ επικοινωνίασ που είναι 

διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδασ μασ. 
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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

 

Ηθτοφμε πάντοτε τθ ςυγκατάκεςθ ςασ όταν πρόκειται να χρθςιμοποιιςουμε τα προςωπικά 

ςασ δεδομζνα για ςκοποφσ πζρα από αυτοφσ που ζχουν να κάνουν με τθν κακαυτό παροχι 

των υπθρεςιϊν μασ, όπωσ π.χ. για τθν αποςτολι ενθμερωτικϊν emails και newsletters. 

 

Πρζπει να γνωρίηετε ότι μπορείτε ανά πάςα ςτιγμι να πάρετε πίςω τθ ςυγκατάκεςθ ςασ 

επικοινωνϊντασ μαηί μασ τθλεφωνικά (+30 2310850463/ 2375091487) και με 

email: info@armenistis.gr. Ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τα προωκθτικά μθνφματα και τα newsletter 

που λαμβάνετε από εμάσ, μπορείτε πάντοτε να εξαιρεκείτε κάνοντασ κλικ ςτον ςφνδεςμο που 

περιλαμβάνεται ςε τζτοιεσ επικοινωνίεσ. 

 

τθν περίπτωςθ που μασ μεταβιβάηετε προςωπικά ςτοιχεία τρίτου προςϊπου, φζρετε τθν 

ευκφνθ να ζχετε ενθμερϊςει το εν λόγω πρόςωπο, ςχετικά με τθ χριςθ των ςτοιχείων του και 

να ζχετε εξαςφαλίςει τθ ρθτι ςυγκατάκεςι του ότι οι πλθροφορίεσ αυτζσ δίδονται για τουσ 

ςκοποφσ που εξθγοφνται ανωτζρω. 

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ ΣΑΣ 

 

Δεν κα δϊςουμε ποτζ τισ πλθροφορίεσ ςασ ςε τρίτουσ παρά μόνο εάν: 

 

● μασ ζχετε δϊςει ςχετικι ρθτι ςυγκατάκεςθ, 

● απαιτείται από το νόμο με δικαςτικι απόφαςθ ι κατόπιν αιτιματοσ οποιαςδιποτε 

άλλθσ αρμόδιασ κυβερνθτικισ, δικαςτικισ, αςτυνομικισ, διοικθτικισ ι ρυκμιςτικισ 

αρχισ, κατόπιν νόμιμου αιτιματοσ και ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ νόμουσ, 

● είναι αναγκαίο για να ςασ παρζχουμε κάποια υπθρεςία που μασ ζχετε ηθτιςει (π.χ. τθ 

μεταφορά ςασ από και προσ το αεροδρόμιο), 

● απαιτείται από κάποια κρίςιμθ εςωτερικι μασ διεργαςία (π.χ. μθχανογραφικι 

υποςτιριξθ, λογιςτικι υποςτιριξθ, κλπ.), 

● ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπωσ θ διαφφλαξθ τθσ ηωισ, τθσ υγείασ ι τθσ 

περιουςίασ ενόσ ατόμου. 

 

Όταν οι πλθροφορίεσ μεταβιβάηονται ςε τρίτουσ όπωσ προαναφζρκθκε, επιδιϊκουμε να 

περιορίςουμε το εφροσ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν ςτθν ζκταςθ που είναι αναγκαία για 

τθν επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου ςκοποφ. 

 

Εκτόσ αν άλλωσ απαγορεφεται από κάποια νομικι διαδικαςία, οι τρίτοι υποχρεοφνται να 

προςτατεφουν τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςφμφωνα με τθν πολιτικι μασ και να 

ςυμμορφϊνονται με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ περί απορριτου. 
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ΔΙΑΤΗΗΣΗ & ΔΙΑΓΑΦΗ ΤΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Σθροφμε τα Προςωπικά ςασ Δεδομζνα για όςο διάςτθμα απαιτείται για τθν επίτευξθ των 

ςκοπϊν τθσ παροφςασ Πολιτικισ Απορριτου εκτόσ αν το ςχετικό νομικό και κανονιςτικό 

πλαίςιο προςδιορίηει ζνα μεγαλφτερο διάςτθμα τιρθςθσ. Σα κριτιρια που εφαρμόηονται για 

τον κακοριςμό του διαςτιματοσ τιρθςθσ περιλαμβάνουν: 

 

● Σο χρονικό διάςτθμα που ζχουμε επαγγελματικι ςχζςθ μαηί ςασ. 

● χετικζσ νομικζσ απαιτιςεισ (π.χ. οι φορολογικοί νόμοι απαιτοφν να τθροφμε αρχεία 

των μεταξφ μασ ςυναλλαγϊν για οριςμζνθ χρονικι περίοδο), 

● Προςταςία τθσ εταιρείασ μασ από πικανζσ νομικζσ επιπλοκζσ για κζματα όπωσ: 

επίλυςθ διαφορϊν, αντιμετϊπιςθ παραπόνων, πρόλθψθ απάτθσ και άλλων 

παράνομων δραςτθριοτιτων. 

 

Μετά το τζλοσ τθσ περιόδου διατιρθςθσ, τα προςωπικά ςασ δεδομζνα καταςτρζφονται, 

διαγράφονται ι ανωνυμοποιοφνται. 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

 

Πρζπει να γνωρίηετε ότι ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία περί προςωπικϊν δεδομζνων, 

ζχετε μια ςειρά από δικαιϊματα ςε ςχζςθ με προςωπικά ςασ δεδομζνα που τθροφνται από 

εμάσ. υγκεκριμζνα, μπορείτε να μασ ηθτιςετε: 

 

● να ςασ δϊςουμε ζνα αντίγραφο των δεδομζνων ςασ, 

● να διορκϊςουμε τα δεδομζνα ςασ, αν πιςτεφετε ότι είναι ανακριβι, 

● να διαγράψουμε τα δεδομζνα ςασ, εφόςον ςυντρζχουν ςυγκεκριμζνοι λόγοι, 

● να περιορίςουμε τθν επεξεργαςία που αςκοφμε ςτα δεδομζνα ςασ, 

● να ςασ δϊςουμε τα δεδομζνα ςασ ςε κατάλλθλθ μορφι κακϊσ και να τα διαβιβάςουμε 

ςε άλλθ επιχείρθςθ, 

● να ςταματιςουμε να επεξεργαηόμαςτε τα δεδομζνα ςασ, εφόςον ςυντρζχουν 

ςυγκεκριμζνοι λόγοι. 

 

Για να μασ ηθτιςετε να κάνουμε κάτι από τα ανωτζρω, μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ  

τθλεφωνικά (+30 2310850463/ 2375091487) και με email: info@armenistis.gr.  

 

Εμείσ κα εξετάςουμε το αίτθμα ςασ ςε ςχζςθ με τισ ςχετικζσ προβλζψεισ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ περί προςωπικϊν δεδομζνων και κα ςασ απαντιςουμε το ςυντομότερο δυνατόν 

(ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ μζςα ςε 30 θμζρεσ από τότε που πιραμε το αίτθμα ςασ). Τπάρχει 

το ενδεχόμενο να ςασ ηθτιςουμε κάποια ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ (π.χ. αντίγραφο ταυτότθτασ ι 

διαβατθρίου) προκειμζνου να αποφευχκεί θ μθ εξουςιοδοτθμζνθ αποκάλυψθ των 

προςωπικϊν ςασ δεδομζνων.  Εάν, για λόγουσ πολυπλοκότθτασ του αιτιματοσ ι πλθκϊρασ 
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αιτθμάτων, αδυνατοφμε να ςασ απαντιςουμε εγκαίρωσ, κα ςασ ενθμερϊςουμε εντόσ των 

τριάντα αυτϊν θμερϊν για τυχόν κακυςτζρθςθ, θ οποία ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να 

υπερβεί τουσ δφο μινεσ από τθ λιξθ τθσ τριακονκιμερθσ προκεςμίασ. 

 

Για να διαςφαλίςουμε ότι τα προςωπικά ςασ δεδομζνα είναι ακριβι και ενθμερωμζνα, ςασ 

ςυνιςτοφμε να μασ ενθμερϊνετε τακτικά για τισ πλθροφορίεσ ςασ, όπωσ ενδείκνυται (π.χ. ςε 

περίπτωςθ αλλαγισ τθσ επαγγελματικισ διεφκυνςθσ ι θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςασ). 

 

Εφόςον αιςκάνεςτε ότι κίγονται τα δικαιϊματά ςασ επί των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, 

διατθρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία ςτθν αρμόδια Εποπτικι 

Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων: http://www.dpa.gr, Κθφιςίασ 1-3, Σ.Κ. 115 23, 

Ακινα, τθλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr 

 

 

ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΧΑΑΚΤΗΑ ΜΕΣΩ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΡΙΤΗΗΣΗΣ 
 

1. Υπεφθυνοσ επεξεργαςίασ: 

ΑΝΑΣΟΛΘ Α.Ε. 

Λευκωςίασ 26, Καλαμαριά, Θεςςαλονίκθ / άρτθ Χαλκιδικι 

Ελλάδα 

Σθλ.: 2310 850 463 / 23750 91487 

email: info@armenistis.gr  

 

2. Σκοπόσ επεξεργαςίασ και νομική βάςη: 

Χρθςιμοποιοφμε ςφςτθμα επιτιρθςθσ για τον ςκοπό τθσ προςταςίασ προςϊπων και 

αγακϊν. Θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ για ςκοποφσ εννόμων ςυμφερόντων που 

επιδιϊκουμε ωσ υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ (άρκρο 6 παρ. 1. ςτ ΓΚΠΔ).  

 

3. Ανάλυςη εννόμων ςυμφερόντων 

Σο ζννομο ςυμφζρον μασ ςυνίςταται ςτθν ανάγκθ να προςτατεφςουμε τον χϊρο μασ 

και τα αγακά που ευρίςκονται ςε αυτόν από παράνομεσ πράξεισ, όπωσ ενδεικτικά από 

κλοπζσ και βανδαλιςμοφσ. Σο ίδιο ιςχφει και για τθν αςφάλεια τθσ ηωισ, τθσ ςωματικισ 

ακεραιότθτασ, τθσ υγείασ κακϊσ και τθσ περιουςίασ του προςωπικοφ μασ, των πελατϊν 

μασ και τρίτων που νομίμωσ ευρίςκονται ςτον επιτθροφμενο χϊρο. υλλζγουμε μόνο 

δεδομζνα εικόνασ και περιορίηουμε τθ λιψθ ςε χϊρουσ που αξιολογιςαμε ότι υπάρχει 

αυξθμζνθ πικανότθτα τζλεςθσ παράνομων πράξεων π.χ. κλοπισ, όπωσ ςτα ταμεία μασ 

και ςτθν είςοδο, χωρίσ να εςτιάηουμε ςε χϊρουσ όπου ενδζχεται να περιορίηεται 

υπζρμετρα θ ιδιωτικι ηωι των προςϊπων των οποίων λαμβάνεται θ εικόνα, 

περιλαμβανομζνου του δικαιϊματόσ τουσ ςτον ςεβαςμό των δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα. 

 

mailto:contact@dpa.gr
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4. Αποδζκτεσ 

Σο τθροφμενο υλικό είναι προςβάςιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουςιοδοτθμζνο 

προςωπικό μασ που είναι επιφορτιςμζνο με τθν αςφάλεια του χϊρου. Σο υλικό αυτό 

δεν διαβιβάηεται ςε τρίτουσ, με εξαίρεςθ τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) προσ τισ 

αρμόδιεσ δικαςτικζσ, ειςαγγελικζσ και αςτυνομικζσ αρχζσ όταν περιλαμβάνει ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθ διερεφνθςθ μιασ αξιόποινθσ πράξθσ, θ οποία αφορά πρόςωπα ι 

αγακά του υπευκφνου επεξεργαςίασ, β) προσ τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ, ειςαγγελικζσ και 

αςτυνομικζσ αρχζσ όταν ηθτοφν δεδομζνα, νομίμωσ, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων 

τουσ, και γ) προσ το κφμα ι τον δράςτθ μιασ αξιόποινθσ πράξθσ, όταν πρόκειται για 

δεδομζνα τα οποία ενδζχεται να αποτελοφν αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ πράξθσ. 

 

 

 

 

5. Χρόνοσ τήρηςησ 

Σθροφμε τα δεδομζνα για επτά (7) θμζρεσ, μετά τθν πάροδο των οποίων διαγράφονται 

αυτόματα. ε περίπτωςθ που ςτο διάςτθμα αυτό διαπιςτϊςουμε κάποιο περιςτατικό, 

απομονϊνουμε τμιμα του βίντεο και το τθροφμε ζωσ και ζναν (1) μινα ακόμα, με 

ςκοπό τθ διερεφνθςθ του περιςτατικοφ και τθν ζναρξθ νομικϊν διαδικαςιϊν για τθν 

υπεράςπιςθ των εννόμων ςυμφερόντων μασ, ενϊ αν το περιςτατικό αφορά τρίτον κα 

τθριςουμε το βίντεο ζωσ και τρεισ (3) μινεσ ακόμα. 

 

6. Δικαιϊματα των υποκειμζνων των δεδομζνων 

Σα υποκείμενα των δεδομζνων ζχουν τα εξισ δικαιϊματα: 

● Δικαίωμα πρόςβαςθσ: ζχετε δικαίωμα να μάκετε αν επεξεργαηόμαςτε τθν 

εικόνα ςασ και, εφόςον αυτό ιςχφει, να λάβετε αντίγραφο αυτισ.  

● Δικαίωμα περιοριςμοφ: ζχετε δικαίωμα να μασ ηθτιςετε να περιορίςουμε τθν 

επεξεργαςία, όπωσ για παράδειγμα να μθ διαγράψουμε δεδομζνα τα οποία 

κεωρείτε απαραίτθτα για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν 

αξιϊςεων. 

● Δικαίωμα εναντίωςθσ: ζχετε δικαίωμα να αντιταχκείτε ςτθν επεξεργαςία. 

● Δικαίωμα διαγραφισ: ζχετε δικαίωμα να ηθτιςετε να διαγράψουμε δεδομζνα 

ςασ. 

 

Μπορείτε να αςκιςετε τα δικαιϊματά ςασ ςτζλνοντασ e-mail ςτθ διεφκυνςθ 

info@armenistis.gr ι επιςτολι ςτθν ταχυδρομικι μασ διεφκυνςθ ι κατακζτοντάσ μασ 

οι ίδιοι το αίτθμα αυτοπροςϊπωσ. Για να εξετάςουμε ζνα αίτθμα που ςχετίηεται με τθν 

εικόνα ςασ, κα πρζπει να μασ προςδιορίςετε πότε περίπου βρεκικατε ςτθν εμβζλεια 

των καμερϊν και να μασ δϊςετε μια εικόνα ςασ, ϊςτε να μασ διευκολφνει ςτον 

εντοπιςμό των δικϊν ςασ δεδομζνων και ςτθν απόκρυψθ των δεδομζνων τρίτων 

εικονιηόμενων προςϊπων. Εναλλακτικά, ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να προςζλκετε 

ςτισ εγκαταςτάςεισ μασ για να ςασ επιδείξουμε τισ εικόνεσ ςτισ οποίεσ εμφανίηεςτε. 

Επιςθμαίνουμε επίςθσ ότι θ άςκθςθ δικαιϊματοσ εναντίωςθσ ι διαγραφισ δεν 

ςυνεπάγεται τθν άμεςθ διαγραφι δεδομζνων ι τθν τροποποίθςθ τθσ επεξεργαςίασ. ε 
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κάκε περίπτωςθ κα ςασ απαντιςουμε αναλυτικά το ςυντομότερο δυνατόν, εντόσ των 

προκεςμιϊν που ορίηει ο ΓΚΠΔ. 

 

7. Δικαίωμα υποβολήσ καταγγελίασ 

ε περίπτωςθ που κεωρείτε ότι θ επεξεργαςία των δεδομζνων που ςασ αφοροφν 

παραβαίνει τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679, ζχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ςε 

εποπτικι αρχι.  

Αρμόδια εποπτικι αρχι για τθν Ελλάδα είναι θ Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων, Κθφιςίασ 

1-3, 115 23, Ακινα, https://www.dpa.gr/, τθλ. 2106475600. 

 

 

 

ΡΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES 

 

Ειςαγωγή 

Για τθν καλφτερθ λειτουργία του διαδικτυακοφ τόπου https://www.armenistis.gr και τθ 

βελτίωςθ τθσ πλοιγθςισ ςασ ςε αυτόν, χρθςιμοποιοφμε cookies. Μάκετε τι είναι τα cookies, 

ποια cookies χρθςιμοποιοφμε και πϊσ μπορείτε να απενεργοποιιςετε τθ χριςθ τουσ. 

 

Τι είναι τα cookies 

Σα cookies είναι μικρά αρχεία κειμζνου τα οποία αποκθκεφει ςτον υπολογιςτι ςασ, το κινθτό 

ςασ ι άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ςασ ζνασ διαδικτυακόσ τόποσ όταν τον επιςκζπτεςτε. Σα 

cookies δεν προκαλοφν βλάβεσ ςτον θλεκτρονικό εξοπλιςμό ςασ, οφτε μποροφν να διαβάςουν 

πλθροφορίεσ από άλλα αρχεία ςτον ςκλθρό δίςκο του υπολογιςτι ςασ. 

 

Με τα cookies ο διαδικτυακόσ τόποσ κυμάται για κάποιο χρονικό διάςτθμα τισ ενζργειεσ και 

τισ προτιμιςεισ ςασ, όπωσ γλϊςςα, μζγεκοσ γραμματοςειράσ και άλλεσ προτιμιςεισ 

απεικόνιςθσ. Ζτςι δεν χρειάηεται να καταχωρίηετε τισ προτιμιςεισ αυτζσ κάκε φορά που 

επιςκζπτεςτε τον διαδικτυακό τόπο ι πλοθγιςτε ςτισ ςελίδεσ του. 

 

Επιπλζον, τα cookies μάσ βοθκοφν να αναλφουμε πϊσ χρθςιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο 

μασ και εάν αντιμετωπίηετε προβλιματα κατά τθν περιιγθςι ςασ. 

 

Θ νομοκεςία ορίηει πωσ μποροφμε να αποκθκεφουμε cookies ςτισ ςυςκευζσ ςασ μόνο αν είναι 

απολφτωσ απαραίτθτα για τθ λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ μασ. Για όλουσ τουσ άλλουσ τφπουσ 

cookies, χρειαηόμαςτε τθ ςυναίνεςθ ςασ. Μπορείτε, ανά πάςα ςτιγμι, να αλλάξετε ι να 

αποςφρετε τθ ςυναίνεςθ ςασ από τισ υθμίςεισ Cookies ςτθν ιςτοςελίδα μασ. 

 

 

 

 

https://www.dpa.gr/
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Ροια cookies χρηςιμοποιοφμε 

τον διαδικτυακό τόπο μασ χρθςιμοποιοφμε cookies ανάλυςθσ (ςτατιςτικισ) και διαφθμιςτικά 

cookies. Σα cookies που χρθςιμοποιοφμε είναι είτε δικά μασ είτε τρίτων μερϊν (π.χ. Google 

Analytics). 

 

Cookies ανάλυςησ 

Σα cookies ανάλυςθσ μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να μετράμε τθν επιςκεψιμότθτα και τισ πθγζσ 

τθσ ςτον διαδικτυακό τόπο μασ, ϊςτε να μποροφμε να βελτιϊνουμε τθν απόδοςι του. Επίςθσ 

μασ βοθκοφν να γνωρίηουμε ποιεσ ςελίδεσ είναι περιςςότερο ι λιγότερο δθμοφιλείσ και να 

βλζπουμε πϊσ οι επιςκζπτεσ κινοφνται μζςα ςτον διαδικτυακό τόπο. Όλεσ οι πλθροφορίεσ που 

ςυλλζγουν τα cookies αυτά είναι ςυγκεντρωτικζσ και ωσ εκ τοφτου ανϊνυμεσ. Θ ιςτοςελίδα 

μασ χρθςιμοποιεί τα παρακάτω cookies ανάλυςθσ (ςτατιςτικισ): 

 

Πνομα Ράροχοσ Σκοπόσ Λήξη Τφποσ 

_ga Google analytics Καταχωρεί ζνα μοναδικό 

αναγνωριςτικό που χρθςιμοποιείται 

για τθ δθμιουργία ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων ςχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο ο επιςκζπτθσ χρθςιμοποιεί 

τον ιςτότοπο. 

2 χρόνια HTTP cookie 

_gat Google analytics Χρθςιμοποιείται από το Google 

Analytics για να ελζγχει τον ρυκμό 

αιτθμάτων 

1 θμζρα HTTP cookie 

_gid Google analytics Καταχωρεί ζνα μοναδικό 

αναγνωριςτικό που χρθςιμοποιείται 

για τθ δθμιουργία ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων ςχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο ο επιςκζπτθσ χρθςιμοποιεί 

τον ιςτότοπο. 

1 θμζρα HTTP cookie 

nrid armenistis.gr Καταχωρεί ζνα μοναδικό 

αναγνωριςτικό που χρθςιμοποιείται 

για τθ δθμιουργία ςτατιςτικϊν 

δεδομζνων ςχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο ο επιςκζπτθσ χρθςιμοποιεί 

τον ιςτότοπο. 

1041 

θμζρεσ 

HTTP cookie 

 

Διαφημιςτικά cookies 

Σα διαφθμιςτικά cookies τοποκετοφνται ςτον διαδικτυακό τόπο μασ από τρίτεσ εταιρείεσ. 

Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από αυτζσ τισ εταιρείεσ για να δθμιουργιςουν ζνα προφίλ των 

ενδιαφερόντων ςασ, ϊςτε εμείσ να μποροφμε να ςασ δείξουμε ςχετικζσ διαφθμίςεισ ςε άλλουσ 
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διαδικτυακοφσ τόπουσ. Δεν αποκθκεφουν προςωπικά δεδομζνα άμεςα, αλλά βαςίηονται ςτθ 

μοναδικι αναγνϊριςθ του browser ςασ και τθσ ςυςκευισ με τθν οποία ςυνδζεςτε ςτο 

διαδίκτυο. Εάν δεν επιτρζψετε αυτά τα cookies, οι διαφθμίςεισ που κα βλζπετε κα είναι 

λιγότερο ςτοχευμζνεσ. Θ ιςτοςελίδα μασ χρθςιμοποιεί τα παρακάτω διαφθμιςτικά cookies: 

Πνομα Ράροχοσ Σκοπόσ Λήξη Τφποσ 

r/collect doubleclick.net Αυτό το cookie χρθςιμοποιείται 

για τθν αποςτολι δεδομζνων 

ςτο Google Analytics ςχετικά με 

τθ ςυςκευι και τθ ςυμπεριφορά 

του επιςκζπτθ. Παρακολουκεί 

τον επιςκζπτθ ςε όλεσ τισ 

ςυςκευζσ και τα κανάλια 

μάρκετινγκ. 

υνεδρία Pixel 

UUID# 

[abcdef012345678

9]{32} 

armenistis.gr Αταξινόμθτο υνεδρία HTTP 

cookie 

 

Ρωσ μπορείτε να διαγράψετε τα cookies 

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιιςετε τθ χριςθ τουσ. Επιλζξτε τον 

browser που χρθςιμοποιείτε και ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ: 

● Chrome 

● Safari 

● Firefox 

● Internet Explorer 

Εάν χρθςιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, ςυμβουλευτείτε τισ πλθροφορίεσ του παρόχου 

του. 

 

Ρωσ μπορείτε να διαχειριςτείτε τισ ρυθμίςεισ των cookies 

Μπορείτε να επιλζξετε και να αλλάξετε τισ προτιμιςεισ ςασ ςχετικά με τα cookies (με εξαίρεςθ 

όςα είναι τεχνικϊσ απαραίτθτα) ακολουκϊντασ τον ςφνδεςμο «Ρυκμίςεισ cookies». 

Κακιςτϊντασ κάποιο cookie ενεργό δίνετε τθ ςυγκατάκεςι ςασ για τθ χριςθ αυτοφ ςφμφωνα 

με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα Πολιτικι μασ για τα Cookies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=el_GR
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/dnt/
https://windows.microsoft.com/el-gr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

Εφαρμόηουμε τεχνολογίεσ προςταςίασ, πολιτικζσ αςφάλειασ και άλλα μζτρα για τθν 

προςταςία των δεδομζνων τα οποία βρίςκονται υπό τον ζλεγχό μασ από τυχόν μθ 

εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ, ακατάλλθλθ χριςθ, αλλοίωςθ, παράνομθ ι τυχαία καταςτροφι 

και απϊλεια. Επίςθσ, προςτατεφουμε τισ πλθροφορίεσ ςασ απαιτϊντασ όλοι οι υπάλλθλοί μασ 

κακϊσ και τρίτοι που ζχουν πρόςβαςθ ι επεξεργάηονται τα δεδομζνα ςασ να δεςμεφονται με 

ςφμβαςθ για τον ςεβαςμό τθσ εμπιςτευτικότθτασ τουσ. 

 

ΑΡΟΡΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΡΟΥΣ ΤΙΤΩΝ 

 

Παρόλο που θ ιςτοςελίδα ενδζχεται να περιζχει ςυνδζςμουσ (links) ςε ιςτότοπουσ τρίτων, δεν 

ευκφνεται για τισ πρακτικζσ απορριτου ι το περιεχόμενο αυτϊν των ιςτότοπων και 

αποποιείται ρθτά οιαδιποτε ευκφνθ για οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμία που ενδεχομζνωσ 

προκλθκεί από τθ χριςθ των εν λόγω ςυνδζςμων. Δεν παρακολουκοφμε τισ πρακτικζσ 

απορριτου ι το περιεχόμενο αυτϊν των ιςτότοπων. Αν ζχετε οποιεςδιποτε ερωτιςεισ ςχετικά 

με τισ πρακτικζσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων ενόσ άλλου ιςτοτόπου, πρζπει να 

επικοινωνιςετε με τον αρμόδιο υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων του ιςτοτόπου 

αυτοφ. υνιςτοφμε να διαβάηετε τθν πολιτικι περί απορριτου κάκε τοποκεςίασ με τθν οποία 

αλλθλεπιδράτε, πριν επιτρζψετε τθ ςυλλογι και τθ χριςθ των προςωπικϊν ςασ πλθροφοριϊν.  

 

Ενδζχεται επίςθσ να παρζχουμε δυνατότθτεσ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ που ςασ 

επιτρζπουν να μοιράηεςτε πλθροφορίεσ ςτα κοινωνικά ςασ δίκτυα και να αλλθλεπιδράτε με 

τθν ANATOΛΘ Α.Ε. ςε διάφορεσ τοποκεςίεσ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ. Θ χριςθ αυτϊν των 

δυνατοτιτων ενδζχεται να οδθγιςει ςτθ ςυλλογι ι τθν κοινι χριςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με 

εςάσ, ανάλογα με τθ δυνατότθτα. ασ ςυνιςτοφμε να ελζγχετε τισ πολιτικζσ και τισ ρυκμίςεισ 

απορριτου ςτισ τοποκεςίεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ με τισ οποίεσ αλλθλεπιδράτε, ϊςτε να είςτε 

βζβαιοι ότι κατανοείτε ποιεσ πλθροφορίεσ ενδζχεται να ςυλλεχκοφν, να χρθςιμοποιθκοφν και 

να γνωςτοποιθκοφν από αυτζσ τισ τοποκεςίεσ. 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

 

φμφωνα με το Κανονιςμό Λειτουργίασ δυνατότθτα κράτθςθσ καταλφματοσ/camping δίνεται 

μόνο ςε ενιλικεσ και επομζνωσ καταχωροφνται ςτοιχεία κράτθςθσ ενθλίκων οι οποίοι 

δθλϊνουν κατά περίπτωςθ τα ονόματα και τισ θλικίεσ των ανθλίκων διαμενόντων. Πρακτικι 

μασ είναι να μθν αποκτοφμε και / ι διατθροφμε εν γνϊςει μασ πλθροφορίεσ για άτομα κάτω 

των δεκαζξι (16) ετϊν) χωρίσ γονικι ςυναίνεςθ όπωσ ορίηεται από το Νόμο 4624/2019.  
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ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Επικυμοφμε και επιδιϊκουμε να ζρχεςτε ςε επαφι μαηί μασ για κζματα που ςχετίηονται με τα 

προςωπικά ςασ δεδομζνα και τθν προςταςία του απορριτου ςασ, όπωσ για παράδειγμα για: 

● τθν επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων ςασ, 

● τθν αλλαγι του τρόπου με τον οποίον κζλετε να επικοινωνοφμε, 

● τθ διακοπι τθσ αποςτολισ εκ μζρουσ μασ ενθμερωτικϊν και προωκθτικϊν μθνυμάτων 

ςυμπεριλαμβανομζνων των newsletters, 

● τθν υποβολι ερωτιςεων ι τθ διατφπωςθ ςχολίων ςχετικά με τισ πρακτικζσ προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων που εφαρμόηουμε και ςχετικά με τθν παροφςα Πολιτικι 

Απορριτου. 

 

Μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ για τα ανωτζρω και άλλα ςυναφι κζματα με όποιον 

από τουσ παρακάτω τρόπουσ επικυμείτε: 

 

● με email: info@armenistis.gr 

● ταχυδρομικά: 

ANATOΛΘ Α.Ε.   

Λευκωςίασ 26  

55133 Καλαμαριά, Θεςςαλονίκθ 

Ελλάδα 

 
& 

 
ΑΝΑΣΟΛΘ Α.Ε. 

Camping and Bungalows Αρμενιςτισ 

63072 άρτθ Χαλκιδικι 

Ελλάδα  

● τθλεφωνικά: +30 2310 850 463 / 23750 91487 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΟΗΤΟΥ 

 

Είναι δυνατόν να ανακεωροφμε αυτι τθν Πολιτικι Απορριτου περιοδικά, προκειμζνου να 

προςαρμοηόμαςτε ςτο μεταβαλλόμενο νομικό, κανονιςτικό, επιχειρθματικό και τεχνολογικό 

περιβάλλον. τθν ιςτοςελίδα μασ μπορείτε να βρίςκετε τθν κάκε φορά ιςχφουςα Πολιτικι 

Απορριτου με θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ ϊςτε να γνωρίηετε πότε ζγινε θ πιο πρόςφατθ 

ανακεϊρθςθ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ  

Οριςμοί 

 

 «Δεδομζνα Ρροςωπικοφ Χαρακτήρα»: κάκε πλθροφορία που αφορά ταυτοποιθμζνο ι 

ταυτοποιιςιμο φυςικό πρόςωπο («υποκείμενο των δεδομζνων»)· το ταυτοποιιςιμο φυςικό 

πρόςωπο είναι εκείνο του οποίου θ ταυτότθτα μπορεί να εξακριβωκεί, άμεςα ι ζμμεςα, ιδίωσ 

μζςω αναφοράσ ςε αναγνωριςτικό ςτοιχείο ταυτότθτασ, όπωσ όνομα, ςε αρικμό ταυτότθτασ, 

ςε δεδομζνα κζςθσ, ςε επιγραμμικό αναγνωριςτικό ταυτότθτασ ι ςε ζναν ι περιςςότερουσ 

παράγοντεσ που προςιδιάηουν ςτθ ςωματικι, φυςιολογικι, γενετικι, ψυχολογικι, οικονομικι, 

πολιτιςτικι ι κοινωνικι ταυτότθτα του εν λόγω φυςικοφ προςϊπου. 

 

 «Εκτελϊν την Επεξεργαςία»: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, θ δθμόςια αρχι, θ υπθρεςία ι 

άλλοσ φορζασ που επεξεργάηεται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα για λογαριαςμό του 

υπευκφνου τθσ επεξεργαςίασ. 

 

 «Επεξεργαςία»: κάκε πράξθ ι ςειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ι χωρίσ τθ χριςθ 

αυτοματοποιθμζνων μζςων, ςε δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ι ςε ςφνολα δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ θ ςυλλογι, θ καταχϊριςθ, θ οργάνωςθ, θ διάρκρωςθ, θ 

αποκικευςθ, θ προςαρμογι ι θ μεταβολι, θ ανάκτθςθ, θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, θ χριςθ, 

θ κοινολόγθςθ με διαβίβαςθ, θ διάδοςθ ι κάκε άλλθ μορφι διάκεςθσ, θ ςυςχζτιςθ ι ο 

ςυνδυαςμόσ, ο περιοριςμόσ, θ διαγραφι ι θ καταςτροφι. 

 

 «Υπεφθυνοσ Επεξεργαςίασ»: το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, θ δθμόςια αρχι, θ υπθρεςία ι 

άλλοσ φορζασ που, μόνα ι από κοινοφ με άλλα, κακορίηουν τουσ ςκοποφσ και τον τρόπο τθσ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα· όταν οι ςκοποί και ο τρόποσ τθσ 

επεξεργαςίασ αυτισ κακορίηονται από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι το δίκαιο κράτουσ μζλουσ, ο 

υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ι τα ειδικά κριτιρια για τον διοριςμό του μποροφν να προβλζπονται 

από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι το δίκαιο κράτουσ μζλουσ. 

 

«Υποκείμενο δεδομζνων»: είναι ζνα φυςικό πρόςωπο με το οποίο ςυνδζονται τα δεδομζνα 

προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 

«Ευαίςθητα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτήρα ή ειδικζσ κατηγορίεσ δεδομζνων»: είναι 

δεδομζνα όπωσ τα εξισ: κρθςκευτικζσ, ιδεολογικζσ, πολιτικζσ απόψεισ ι πράξεισ, 

πλθροφορίεσ για τθν υγεία, το γζνοσ ι βιομετρικά ςτοιχεία, θ φυλι και θ εκνικι καταγωγι, 

πρακτικά ι κυρϊςεισ διοικθτικοφ ι ποινικοφ χαρακτιρα. 

 


