Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επισκεπτών
και των συνοδευόμενων τέκνων τους
❖

Η εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στoν Πειραιά και συγκεκριμένα επί
της οδού Ακτή Μιαούλη αριθμός 5 και διατηρεί υποκατάστημα στο Σοφικό Κορινθίας
συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε συμμόρφωση με τον
«Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)» για την διασφάλιση:
α) της εύρυθμης και ομαλής παραμονής/διαμονής των επισκεπτών και των εξ αυτών
συνοδευόμενων τέκνων τους στο χώρο του “The Ranch” στο πλαίσιο μονοήμερης ή
ολογοήμερης επίσκεψης ή/και στο πλαίσιο διοργάνωσης σχετικής εκδήλωσης στις
εγκαταστάσεις του και
β) της επικοινωνίας της εταιρείας με τους επισκέπτες.

❖

Η νομική βάση της επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η
εκτέλεση της σύμβασης και η συγκατάθεσή των επισκεπτών για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων των ιδίων αλλά και των συνοδευομένων τέκνων τους.

❖

Κατά την είσοδο των επισκεπτών, η εταιρεία συλλέγει τα ακόλουθα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα:
(α) αναγνωριστικά στοιχεία των επισκπεπτών και των συνοδευομένων τέκνων τους και
στοιχεία επικοινωνίας αυτών (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία άφιξης, τηλέφωνο και
email) και
(β) δεδομένα που αφορούν στην ακριβή ημερομηνία και ώρα εισόδου και εξόδου των
επισκεπτών από το χώρο της Κατασκήνωσης.
Επίσης η εταιρεία δύναται να συλλέξει δεδομένα εικόνας (φωτογραφίες) για το σκοπό
της δημιουργίας αναμνηστικού άλμπουμ, εφόσον παρασχεθεί η σχετική ρητή και
έγγραφη συγκατάθεση του επισκέπτη δια της συμπλήρωσης της σχετικής Υπεύθυνης
Δήλωσης.

❖

Η εταιρεία θα διατηρήσει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των
επισκεπτών και των τέκνων τους για χρονικό διάστημα μέχρι (10) έτη από την
εκάστοτε ημερομηνία άφιξης στις εγκαταστάσεις της Κατασκήνωσης.

❖

Η εταιρεία δύναται να διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε συνεργάτες της
παρόχους υπηρεσιών, όπως η εταιρεία “APIFON SINGLE MENTERPRIVATE COMPANY &
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΗΣ” και μόνο για το σκοπό της εκ μέρους της παροχής
υπηρεσιών προς την εταιρεία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» και πάντοτε υπό
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά αυτά στοιχεία δεν
υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της
διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι εταιρείες αυτές θα επεξεργάζονται τα
προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών αποκλειστικά για λογαριασμό της εταιρείας
«ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» και βάσει καταγεγραμμένων εντολών μας.

❖

Έκαστος επισκέπτης έχει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,
εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του ιδίου
και του τέκνου του. Ο επισκέπτης έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα
στιγμή τη χορηγούμενη συγκατάθεσή του μέσω της αποστολής email στην ηλεκτρονική
διεύθυνση info@ranch.gr ή μέσω επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2104100121-122 καθώς
και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.

1

