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Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

 

1. Σχετικά με τη Μαρίνα Γουβιά (υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) 

 

Η εταιρεία Marina Gouvia Single Shareholder Société Anonyme , η οποία έχει την έδρα 

της στον Τζάβρο, Κέρκυρα με εμπορικό αριθμό μητρώου 33881233000 (εφεξής «η 

Εταιρεία» ή «εμείς») έχει ως στόχο την προστασία της εμπιστευτικότητας και του 

απορρήτου των πληροφοριών που της ανατίθενται και συμμορφώνεται με την 

ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία είναι 

υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των προσωπικών 

δεδομένων των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας. Η δέσμευσή μας για προστασία της 

ιδιωτικής ζωής είναι μια φυσική επέκταση της δέσμευσής μας για εμπιστευτικότητα 

προς τους πελάτες, τους υπαλλήλους μας και όλα τα μέρη που συναλλάσσονται με 

την Εταιρεία. 

Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία από το προσωπικό της εταιρείας, τους εξωτερικούς εργολάβους, τους 

παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της 

Εταιρείας. 

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, η οποία καθορίζει σε ποιο πλαίσιο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας 

δεδομένα και εξηγεί τα σχετικά δικαιώματά σας. 

 

 

2. Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 

 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και την 

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, η Εταιρεία έχει εισαγάγει ένα πλαίσιο προστασίας 

δεδομένων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προκειμένου να 

συμμορφωθεί με τις ακόλουθες αρχές: 

• Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται δίκαια, νόμιμα και με 

διαφάνεια 

• Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο όταν είναι 

απολύτως απαραίτητο για νόμιμους, κανονιστικούς ή άλλους έννομους 

σκοπούς 

• Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει μόνο τα δεδομένα που 

απαιτούνται για αυτούς τους σκοπούς 

• Η επεξεργασία περιλαμβάνει μόνο ακριβή και ενημερωμένα προσωπικά 

δεδομένα 

• Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την περίοδο 

που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας 

• Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που 

διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια έναντι μη εξουσιοδοτημένης 

επεξεργασίας, απώλειας εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας ή διαθεσιμότητας με 

την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων 

 

 

3. Ποια προσωπικά δεδομένα θα συλλέξουμε σχετικά με εσάς; 

 

Αυτές οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα μπορεί είτε να παρέχονται 

απευθείας από εσάς είτε από τη νομική οντότητα για την οποία εργάζεστε ή από 

τρίτους (προμηθευτής, πάροχος υπηρεσιών, συνεργάτης κ.λπ.). 
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Ενδέχεται να συλλέξουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς, 

ανάλογα με το αν είστε πελάτης, επαγγελματικός συνεργάτης ή υπάλληλος της 

Εταιρείας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για έρευνα ή παρατήρηση μέσω της 

συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, όταν ζητήσετε ελλιμενισμό στις 

εγκαταστάσεις της μαρίνας και γενικά όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τον 

ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: 
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• τα στοιχεία αναγνώρισής σας (π.χ. όνομα, επώνυμο, δ/νση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και / ή ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερός ή / και αριθμός 

κινητού τηλεφώνου, περιγραφή εργασίας, δεδομένα που περιλαμβάνονται στο 

βιογραφικό σας, όπως οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, επαγγελματική 

εμπειρία, δεδομένα προηγούμενων εργοδοτών),  

• οικονομικές πληροφορίες (π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, IBAN), και 

• τα δεδομένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, όπου απαιτείται για την παροχή 

υπηρεσιών από την Εταιρεία μας (π.χ. σύνδεση, δικαίωμα πρόσβασης, 

διεύθυνση IP, ηλεκτρονικά αναγνωριστικά / cookies, αρχεία καταγραφής, 

πρόσβαση και χρόνοι σύνδεσης). 

 

 

4. Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας 

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για συγκεκριμένους 

και νόμιμους σκοπούς που υπόκεινται σε νόμιμη και κατάλληλη βάση για επεξεργασία. 

Πιο συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους 

ακόλουθους σκοπούς και με την ακόλουθη νομική βάση: 

• Χειρισμός αιτήματος για ελλιμενισμό στη μαρίνα που υποβλήθηκε μέσω του 

αιτήματος για θέση 

Νομική βάση: αρχικά η συγκατάθεσή σας και μετά τη σύναψη σύμβασης, η 

εκτέλεση της σύμβασης ελλιμενισμού 

• Χειρισμός αιτήματος για έρευνα ή παρατήρηση που υποβλήθηκε μέσω της 

φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, υποστήριξη των συστημάτων 

πληροφορικής και βελτίωση του ιστοτόπου μας 

Νομική βάση: νόμιμο συμφέρον της εταιρείας μας 

• Χειρισμός αιτήματος για ευκαιρίες καριέρας στην Εταιρεία 

Νομική βάση: αρχικά συναινείτε και, κατά την πρόσληψη, εκτέλεση της 

σύμβασης εργασίας 

• Γνωστοποίηση σε φορολογικές ή άλλες δημόσιες ή ρυθμιστικές αρχές, 

λιμενικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου 

Νομική βάση: συμμόρφωση της Εταιρείας μας με νομικές ή κανονιστικές 

υποχρεώσεις 

• Μάρκετινγκ υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας μας, 

συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο πρόγραμμα αφοσίωσης D-World 

και σε οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο πρόγραμμα ή εκστρατεία που θα ξεκινήσει 

Νομική βάση: η συγκατάθεσή σας 

 

 

5. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον 

μεταβιβάζεται; 

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία εσωτερικά από αυτούς 

τους υπαλλήλους της Εταιρείας που πρέπει να τα επεξεργαστούν προκειμένου να 

εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να σας παρέχουν υπηρεσίες. Δεν κοινοποιούμε 

προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τις 

υποχρεώσεις μας, να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, να εξυπηρετήσουμε τα 

νόμιμα συμφέροντά μας ή / και όπως απαιτείται από το νόμο. 

Για το σκοπό αυτό, θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας στη συνδεδεμένη Ανώνυμη 

Εταιρεία διαχείρισης D Marinas Hellas. 
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Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άτομα ή 

εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τη λειτουργία / τεχνική υποστήριξη της 

ιστοσελίδας μας, άλλους παρόχους υπηρεσιών όπως εταιρείες μάρκετινγκ, 

διαφημιστές, πρακτορεία μέσων για σκοπούς μάρκετινγκ και έρευνας. 

Ίσως χρειαστεί, επίσης, να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε φορολογικές ή 

άλλες δημόσιες αρχές ή σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, προκειμένου να 

συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας ή μια εντολή. 
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Όταν συνεργαζόμαστε με επιχειρηματικούς εταίρους, παρόχους υπηρεσιών ή 

πρακτορεία που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, 

διασφαλίζουμε ότι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση της 

εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων τουλάχιστον 

ισοδύναμη με εκείνη με την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε. 

Όταν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα εκτός του ΕΟΧ διασφαλίζουμε ότι 

λαμβάνονται επαρκείς διασφαλίσεις όπως απαιτείται από τον GDPR. Από την άποψη 

αυτή, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (όπως έχουν 

εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ) για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων στη 

συνδεδεμένη εταιρεία μας D Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri Anonim 

Sirketi με σκοπό την παροχή υποστήριξης διαχείρισης και υπηρεσιών μάρκετινγκ. 

 

 

6. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 

 

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία 

είναι ασφαλή έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας εμπιστευτικότητας, 

ακεραιότητας ή διαθεσιμότητας με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων, όπως προστασία κακόβουλου λογισμικού, τείχη προστασίας 

και τεχνολογίες κρυπτογραφίας, περιορισμοί πρόσβασης, αυστηρά καθορισμένες 

εργασίες εργαζομένων, εκπαιδεύσεις, εσωτερικές και εξωτερικές έλεγχοι, συνέχεια της 

επιχείρησης και διαδικασίες ανάκτησης. Έχουμε επίσης εφαρμόσει διαδικασίες 

διαχείρισης παραβιάσεων δεδομένων. Επιβάλλουμε τις ίδιες υποχρεώσεις σε τρίτους 

που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τον λογαριασμό της Εταιρείας. 

 

 

7. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο 

διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο 

υποβάλλονται σε επεξεργασία ή για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του. Η 

περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την κατηγορία των 

δεδομένων. Για να προσδιορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης των 

προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε επίσης υπόψη τη φύση και την ευαισθησία 

των προσωπικών δεδομένων, τις χρονικές περιόδους για τις οποίες απαιτείται από το 

νόμο ή βάσει σύμβασης να το πράξουμε, το καταστατικό των περιορισμών 

προκειμένου να είμαστε σε θέση για την αντιμετώπιση πιθανών αξιώσεων, τυχόν 

εκκρεμών ή απειλούμενων δικαστικών διαδικασιών. Οι περίοδοι διατήρησης παρέχονται 

στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων της Εταιρείας. 
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8. Τα δικαιώματα απορρήτου σας 

 

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα 

 

 

Δικαίωμα ενημέρωσης Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την 

επεξεργασία των προσωπικών σας 

δεδομένων. 

Δικαίωμα πρόσβασης Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στο 

προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται 

υπό επεξεργασία από την Εταιρεία με 

σύντομο, κατανοητό, διαφανή και εύκολο 

τρόπο. 

τρόπο. 

Δικαίωμα διόρθωσης Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την 

Εταιρεία να διορθώσει τυχόν ανακριβή ή 

ξεπερασμένα προσωπικά δεδομένα καθώς 

και το δικαίωμα συμπλήρωσης 

των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων. 

Δικαίωμα στη λήθη Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την 

Εταιρεία να διαγράψει τα προσωπικά σας 

δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι η 

επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για τους 

σκοπούς της επεξεργασίας. Εάν για 

παράδειγμα η επεξεργασία είναι απαραίτητη 

για την εκπλήρωση των νόμιμων 

υποχρεώσεων της Εταιρείας ή για την 

υπεράσπιση 

των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, το 

αίτημά σας μπορεί να απορριφθεί. 

Το δικαίωμα περιορισμού της 

επεξεργασίας 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την 

Εταιρεία να περιορίσει την επεξεργασία υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις  

και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς. 

Δικαίωμα εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε σχέση με 

τη συγκεκριμένη κατάστασή σας ανά πάσα 

στιγμή, οπότε η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη 

να μην επεξεργάζεται περαιτέρω τα 

προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν 

υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι 

λόγοι. 

Δικαίωμα στη φορητότητα Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα 

προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, 

κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη 

από μηχανή μορφή και, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα 

σας, κατόπιν αιτήματός σας, σε άλλο 

υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτό είναι τεχνικά εφικτό, 

εκτός εάν τα δικαιώματα άλλων επηρεάζονται 

δυσμενώς. 
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Δικαίωμα ανάκλησης της 

συναίνεσής σας. 

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη 

συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με την 

επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας 

βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι εκείνη τη 

στιγμή. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία σας 

ενημερώνει ότι η ανάκληση της 

συγκατάθεσής σας μπορεί να συνεπάγεται 

ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση συμβολαίου 

και ότι, σε αυτήν 

την περίπτωση, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να 

τερματίσει τη σύμβαση μαζί σας. 

 

Για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε 

εξήγηση ή διευκρίνιση σχετικά με το παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

μέσω email στη διεύθυνση dpo@d-marin.com ή να μας στείλετε μια επιστολή στην 

προαναφερθείσα καταχωρημένη διεύθυνση της Εταιρείας. 

 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, η 

οποία είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr). 

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιδιορθώνει και να ενημερώνει αυτή την Πολιτική 

κατά καιρούς. οπότε ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά. 

mailto:dpo@d-marin.com

