
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Η προστασία των δεδομένων και του απορρήτου σας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς. Αυτή η 

Πολιτική Απορρήτου αντιπροσωπεύει τη δήλωση προστασίας δεδομένων μας μέσω της οποίας θα 

θέλαμε να παρέχουμε με διαφάνεια πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, τον 

σκοπό και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε 

προσωπικά δεδομένα, καθώς και για τα δικαιώματα που δικαιούστε ως πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι πάντα 

σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), καθώς και με συγκεκριμένους 

τουρκικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Το απόρρητό σας έχει σημασία για εμάς και θα 

κάνουμε ό, τι μπορούμε για να το διασφαλίσουμε. 

 

 

2. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ; 

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, η D Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri 

Anonim Şirketi (D-Marin) έχει εφαρμόσει πολλά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει 

την ολοκληρωμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία 

μέσω του ιστότοπού μας και στις εγκαταστάσεις μας. Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με τα 

προσωπικά σας δεδομένα ή την πρακτική προστασίας δεδομένων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε 

μαζί μας: 

 

Διεύθυνση: Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. No: 21 Seba Ofis Boulevard C Blok D.20 

34396 Sarıyer / Κωνσταντινούπολη / Τουρκία 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: kisiselverilerim@d-marin.com 

 

3. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Η D-Marin συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα και άλλες πληροφορίες, όπως τα προσωπικά σας 

στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας της 

επιχείρησης, άλλα συμβατικά στοιχεία, διεύθυνση αλληλογραφίας και χρέωσης, οικονομικά και 

στοιχεία πληρωμής, προτιμήσεις επισκεπτών, άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την κράτησή 

σας, διαμονή ή επίσκεψη, πληροφορίες σχετικά με το σκάφος σας, το σκάφος και άλλα οχήματα 

που φέρνετε στην ιδιοκτησία μας, διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες κ.λπ. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά 

δεν περιορίζεται στα εξής: όνομα και επώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό 

φόρου, εθνικότητα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, φύλο, αριθμό (κινητού) τηλεφώνου, 

διεύθυνση ηλ. ταχ. επάγγελμα, μέλη πληρώματος, φαγητό και προτιμήσεις επικοινωνίας, 

λεπτομέρειες διαμονής και δαπανών, λεπτομέρειες μεταφοράς / ταξιδιού, αριθμός μέλους, 

λεπτομέρειες σχετικά με την ασφάλιση, την άδεια, την πιστωτική κάρτα και τα στοιχεία τιμολογίου και 

άλλους τύπους πληροφοριών που επιλέγετε να μας παράσχετε ή για τους οποίους είμαστε 

υποχρεωμένοι ή επιτρεπόμενοι να λάβουμε εσείς. 

 

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η D-Marin μπορεί επίσης να συλλέξει, να επεξεργαστεί και να 

χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με εσάς και τη χρήση του ιστότοπού μας, 

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων σύνδεσης, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων 

προσθηκών του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος, ενός αρχείου 

καταγραφής των σελίδων που επισκέπτεστε και πώς φτάσατε στον ιστότοπό μας. Τέτοιες 

πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν μέσω «δεδομένων κίνησης» και μπορεί να συνεπάγονται τη 

χρήση «cookies» ή άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης, διευθύνσεων IP ή άλλων

mailto:kisiselverilerim@d-marin.com


αριθμητικών κωδικών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του υπολογιστή σας. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στην ενότητα με τίτλο Πολιτική Cookies. 

 

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτα μέρη, όπως άλλα μέλη του δικτύου 

D-Marin, ταξιδιωτικά γραφεία, διαδικτυακές υπηρεσίες κρατήσεων ή άλλους εξωτερικούς 

συνεργάτες στις ταξιδιωτικές σας διευθετήσεις, από τις υπηρεσίες κοινωνικών μέσων που 

συμφωνούν με τις ρυθμίσεις σας σε τέτοιες υπηρεσίες, καθώς και από άλλες πηγές τρίτων που 

έχουν νόμιμο δικαίωμα να κοινοποιούν τα δεδομένα σας σε εμάς. Χρησιμοποιούμε αυτές τις 

πληροφορίες (και ενδέχεται να τις προσθέσουμε στις άλλες πληροφορίες που έχουμε για εσάς) για 

τους σκοπούς και υπό όρους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

 

 

4. ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται σε συγκεκριμένη νόμιμη βάση.  

Σεβόμαστε πλήρως την αρχή του περιορισμού του σκοπού, επομένως τα προσωπικά σας δεδομένα 

συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποστούν περαιτέρω 

επεξεργασία με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με αυτούς τους σκοπούς. 

 

Κατά κύριο λόγο, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να σας 

παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται από εμάς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 

να συμμορφωθούμε με τις 

νομικές υποχρεώσεις. 

 

Επιπλέον, μετά από τη συγκατάθεση που λάβαμε από εσάς, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα 

προσωπικά σας δεδομένα για ορισμένους άλλους συγκεκριμένους σκοπούς, όπως η αποστολή 

προωθητικού και διαφημιστικού υλικού και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. 

 

Προσπαθούμε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, έτσι ορισμένα πράγματα που 

θεωρούμε ως νόμιμα συμφέροντά μας, σύμφωνα με τις εύλογες προσδοκίες σας. Μεταξύ άλλων, 

τέτοιο νόμιμο ενδιαφέρον θα ήταν η διεξαγωγή εθελοντικής έρευνας ικανοποίησης μετά την 

επίσκεψή σας σε μια μαρίνα που διαχειρίζεται η D-Marin, για να κατανοήσει τις ανάγκες των πελατών 

μας και να βελτιώσει την καθημερινή μας λειτουργία. 

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα 

προσωπικά σας δεδομένα ή επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε 

μαζί μας στη διεύθυνσηkisiselverilerim@d- marin.com. 

 

 

5. Η συγκατάθεσή σας και οι επιλογές σας 

Ως μέρος της διαδικασίας check-in στις μαρίνες που διαχειρίζεται η D-Marin, σας επιτρέπουμε να 

επιλέξετε ελεύθερα αν π.χ. 

▪ επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ και προωθητικές προσφορές που 

σχετίζονται με την D- Marin και τους συνεργάτες μας. 

▪ Θέλετε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις 

προτιμήσεις σας. 
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▪ επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα αφοσίωσης D-World. 

▪ συμφωνείτε ότι κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο δίκτυο D-Marin, για να 

διασφαλίσουμε την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών σε όλες τις μαρίνες της D-Marin εντός και 

εκτός της ΕΕ  

▪ κλπ. (άλλοι πιθανοί νόμιμοι και καθορισμένοι σκοποί επεξεργασίας, ανάλογα με την 

ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών μας και την αντίστοιχη πρακτική). 

 

Σημειώνοντας το αντίστοιχο πλαίσιο στη φόρμα συναίνεσής μας, θα δηλώσετε θετικά τη 

συγκατάθεσή σας σε έναν ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας 

(«συγκατάθεση»). Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία για 

έναν συγκεκριμένο σκοπό περιορίζονται αυστηρά σε εκείνες που είναι απαραίτητες (π.χ. στοιχεία 

ταυτοποίησης και διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου για μάρκετινγκ) ή / και εκείνες που μας 

παρασχέθηκαν από εσάς ως έκφραση των προτιμήσεων ή των αιτημάτων σας ( π.χ. ειδικά 

αιτήματα). 

 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, κάτι που δεν θα 

επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την απόσυρσή 

του. Εάν θέλετε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, επικοινωνήστε μαζί μας στη 

διεύθυνσηkisiselverilerim@d-marin.com. 

 

 

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Σύμφωνα με τον GDPR, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

 

Δικαίωμα πρόσβασης 

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 

δεδομένα και να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο επεξεργασίας τους, ιδίως - για ποιους σκοπούς, 

ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε κανέναν , πόσο καιρό 

θα αποθηκευτούν κ.λπ. 

 

Δικαίωμα διόρθωσης (διόρθωση) 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που είναι ανακριβή, 

καθώς και το δικαίωμα ολοκλήρωσης των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό μπορεί να 

γίνει με την υποβολή αιτήματος σε εμάς ή με την παροχή συμπληρωματικής δήλωσης. 

 

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας 

δεδομένων, ιδίως όταν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για 

τους οποίους συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, εάν τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν 

σε παράνομη επεξεργασία ή εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην οποία η επεξεργασία 

βασίστηκε αποκλειστικά και δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία των 

προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον GDPR, δεν θα συμμορφωθούμε με το 

αίτημά σας για διαγραφή προσωπικών δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτών είναι απαραίτητη για 

τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις, την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας 

έκφρασης και ενημέρωσης, για την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και άλλων. 

 

 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 
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Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την D-Marin να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως: 

▪ κατά τη διαδικασία απάντησης στο αίτημά σας για ενημέρωση ή διόρθωση 

προσωπικών δεδομένων, 

▪ εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας ήταν παράνομη, αλλά δεν θέλετε να 

διαγράψουμε τα δεδομένα σας, 

▪ σε περίπτωση που δεν απαιτούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς 

της επεξεργασίας, αλλά θέλετε να τα διατηρήσουμε για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση 

νομικών αξιώσεων, 

▪ όταν έχετε υποβάλει ένσταση για επεξεργασία βάσει των νόμιμων επιχειρηματικών μας 

συμφερόντων, εν αναμονή της απάντησής μας σε αυτήν την ένσταση 

 

Σε περίπτωση που έχετε επιτύχει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η 

D-Marin θα σας ενημερώσει πριν από την άρση αυτού του περιορισμού. 

 

Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την D-Marin να παρέχει σε εσάς (ή σε τρίτο μέρος που ορίζετε) 

τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή 

μορφή. Λάβετε υπόψη ότι το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων ισχύει μόνο για προσωπικά δεδομένα 

που μας έχετε παράσχει, η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με αυτοματοποιημένα μέσα και βάσει 

της συγκατάθεσής σας ή ήταν απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης. 

 

Δικαίωμα εναντίωσης 

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων: 

▪ για σκοπούς και δραστηριότητες άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του 

προφίλ που σχετίζεται με το μάρκετινγκ), 

▪ για στατιστικούς σκοπούς, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 

▪ εάν η επεξεργασία βασίζεται στα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, εκτός εάν 

είμαστε σε θέση να αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους για αυτήν την επεξεργασία ή χρειαζόμαστε να 

επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με νομικές αξιώσεις. 

 

Σε περίπτωση που εκφράσετε αντίρρηση στις δραστηριότητες μάρκετινγκ, θα σταματήσουμε 

αμέσως να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό. 

 

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ 

Κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησής της, η D-Marin δεν λαμβάνει αποφάσεις που βασίζονται 

αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, η οποία θα 

παράγει νομικά αποτελέσματα για εσάς. 

Η ανθρώπινη παρέμβαση / συμμετοχή είναι πάντα μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεών μας 

και μπορείτε να εκφράσετε την άποψή σας για θέματα που σας αφορούν. 

 

Για την άσκηση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, σας παρακαλούμε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνσηkisiselverilerim@d-marin.com. Αφού λάβουμε το μήνυμά 

σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας παράσχουμε το γραπτό αίτημα για την άσκηση των 

δικαιωμάτων που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και όλες 
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τις απαραίτητες οδηγίες και πρόσθετες πληροφορίες. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συνήθως εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός σας, 

εκτός εάν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις, για τις οποίες θα ενημερωθείτε δεόντως. 

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές δεδομένων μας ή την άσκηση των 

δικαιωμάτων σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνσηkisiselverilerim@d-

marin.com. 

 

 

7. 6. Αποδέκτες των Δεδομένων σας: 

Κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησής μας, παρέχοντας σας τις υπηρεσίες που ζητήσατε και για να 

διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα 

προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα υποκείμενα. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε: 

δημόσιες (ρυθμιστικές ή κυβερνητικές) αρχές, άτομα και τμήματα της D-Marin που είναι υπεύθυνα 

για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, διαχειριστές πληροφορικής, εξωτερική 

εταιρεία συντήρησης πληροφορικής, επιχειρηματικούς συνεργάτες που παρέχουν συγκεκριμένες 

υπηρεσίες ταξιδιού ή αναψυχής μετά το αίτημά σας ή άλλους παρόμοιους παρόχους υπηρεσιών 

και προμηθευτές που εργάζονται για λογαριασμό μας για την εκτέλεση οποιουδήποτε συμβολαίου. 

 

 

8. Για πόσο διάστημα φυλάσσονται τα δεδομένα σας; 

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις αρχές GDPR για ελαχιστοποίηση δεδομένων και περιορισμό 

σκοπού και αποθήκευσης. Η D-Marin διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, συνήθως για τη 

διάρκεια οποιασδήποτε συμβατικής σχέσης και για μια συγκεκριμένη περίοδο μετά. Η πολιτική 

διατήρησης αντικατοπτρίζει τις νόμιμες επιχειρηματικές μας ανάγκες, το ισχύον καταστατικό των 

προθεσμιών παραγραφής και τις νομικές απαιτήσεις. Μετά τη λήξη των ισχυόντων όρων ή όταν ο 

σκοπός της επεξεργασίας δεν είναι πλέον εφαρμόσιμος ή παύει να υπάρχει, τα προσωπικά σας 

δεδομένα θα διαγραφούν ή γίνουν ανώνυμα με ασφάλεια. 

 

 

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η D-Marin έχει εφαρμόσει διάφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των 

προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, αποκάλυψη, 

τροποποίηση ή καταστροφή και για να τα διατηρείτε ακριβή και ενημερωμένα. Οι υπάλληλοί μας, 

καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας 

δεδομένα, υποχρεούνται επίσης να καταβάλουν εύλογες προσπάθειες και να διασφαλίσουν την 

εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Σε περίπτωση που, παρά όλα τα μέτρα 

ασφαλείας που έχουν ληφθεί, η εμπιστευτικότητα ή η διαθεσιμότητα των προσωπικών σας 

δεδομένων διακυβεύεται κατά κάποιον τρόπο, θα ειδοποιήσουμε αμέσως την αρμόδια εποπτική 

αρχή ή / και τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. 

 

 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 

Ενδέχεται να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, σύμφωνα με τις βελτιώσεις στη νομοθεσία, 

την τεχνολογία ή την επιχειρηματική μας πρακτική. Αυτές οι αλλαγές θα καταστούν 

mailto:kisiselverilerim@d-marin.com
mailto:kisiselverilerim@d-marin.com


άμεσα εφαρμοστέες και έγκυρες όταν η τροποποιημένη έκδοση της πολιτικής απορρήτου 

δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας, γι 'αυτό παρακαλούμε να την ελέγχετε κατά καιρούς. 

 

 

Αυτή η έκδοση της πολιτικής απορρήτου εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2020. 

 


