Δήλωση απορρήτου
Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαΐου 2021
Κάντε κλικ για να διαβάσετε την ειδική δήλωση για τη συλλογή προσωπικών
πληροφοριών που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19.
Εισαγωγή στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Η Wyndham Destination Network, LLC είναι θυγατρική της Travel + Leisure Co.
και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά ως "Panorama". Οι επιχειρηματικές
δραστηριότητες της Panorama περιλαμβάνουν διάφορες θυγατρικές οντότητες και
αποτελούνται από επωνυμίες όπως οι RCI, Panorama Travel Solutions, 7Across
(πρώην DAE), The Registry Collection, Extra Holidays, Love Home Swap, TripBeat,
@Work International και Alliance Reservations Network (συλλογικά "Panorama",
"Όμιλος Εταιρειών Panorama", "εμείς", "εμάς" ή "μας"). Ενδιαφερόμαστε για τα
θέματα που αφορούν το απόρρητο και θα θέλαμε να γνωρίζετε με ποιον τρόπο
συλλέγουμε, γνωστοποιούμε και χρησιμοποιούμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
("Επεξεργασία") τις πληροφορίες σας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ("Δήλωση
Απορρήτου") περιγράφει τις πρακτικές που ακολουθούμε σχετικά με πληροφορίες που
συλλέγουμε μέσω των ιστοτόπων ("Ιστότοποι"), των σελίδων μέσων κοινωνικής
δικτύωσης που ελέγχουμε ("Σελίδες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης") και των
εφαρμογών λογισμικού που διαθέτουμε προς χρήση μέσω των υπολογιστών και των
κινητών συσκευών ("Εφαρμογές"), που περιλαμβάνουν σύνδεσμο στην παρούσα
Δήλωση Απορρήτου, και μέσω οποιασδήποτε δικής μας δραστηριότητας εκτός
σύνδεσης, όπως π. χ. όταν παρέχετε τις πληροφορίες σας στο τηλέφωνο μέσω των
τηλεφωνικών κέντρων μας ή αυτοπροσώπως ("Δραστηριότητες Εκτός Σύνδεσης")
(συνολικά, συμπεριλαμβάνονται οι Ιστότοποι, οι Εφαρμογές, οι Σελίδες Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης και οι Δραστηριότητες Εκτός Σύνδεσης, οι "Υπηρεσίες").
Οι πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουμε ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη
χώρα στην οποία δραστηριοποιούμαστε, ώστε να συμπορεύονται με τις τοπικές
πρακτικές και νομικές απαιτήσεις, και λόγω αυτού οι πρακτικές μας ενδέχεται να είναι
πιο περιορισμένες σε τέτοιες περιοχές δικαιοδοσίας.
Οι πρακτικές απορρήτου μας ενδέχεται επίσης να διαφέρουν μεταξύ των οντοτήτων
εντός του ομίλου εταιρειών Panorama, καθώς και μεταξύ των Panorama και Travel +
Leisure Co. και οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης με αυτές λειτουργικής οντότητας
(εκτός από τον όμιλο εταιρειών Panorama, οι "Συνδεδεμένες Εταιρείες T + L")
ανάλογα με τη λειτουργία τους και τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Διαβάστε τις δηλώσεις προστασίας απορρήτου που σχετίζονται με τις αντίστοιχες
Υπηρεσίες και λάβετε υπόψη ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας

Πληροφοριών θα είναι η Συνδεδεμένη Εταιρεία T + L ή η οντότητα Panorama που
παρέχει τις Υπηρεσίες σε εσάς. Μπορείτε να δείτε τις επωνυμίες των Συνδεδεμένων
Εταιρειών T+ L εδώ. Μπορείτε να δείτε τις επωνυμίες της Panorama εδώ.

Κάτοικοι της Καλιφόρνια: Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε σχετικά με τα
"Δικαιώματα Απορρήτου στην Καλιφόρνια".

Ποιες πληροφορίες συλλέγονται και πώς συλλέγονται;
1. Ενδέχεται να συλλέγουμε "Προσωπικές Πληροφορίες" (πληροφορίες που
σας υποδεικνύουν ή σχετίζονται με εσάς ως ταυτοποιήσιμο πρόσωπο)
σχετικά με εσάς, όπως:
 Ονοματεπώνυμο
 Ταχυδρομική διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων χρέωσης
και αποστολής)
 Τηλέφωνο
 Διεύθυνση e-mail
 Αριθμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
 Οικονομικές πληροφορίες σε ορισμένες περιπτώσεις
 Πληροφορίες λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης
 Πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή, τα ταξίδια, τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες, όπως τις προτιμώμενες τοποθεσίες/εγκαταστάσεις,
ημερομηνίες και αριθμό ατόμων/παιδιών που ταξιδεύουν μαζί σας
 Ειδικές ανάγκες ή συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν την παραμονή
σας
 Δίπλωμα οδήγησης, επίσημο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήρια
 Πληροφορίες προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης
 Επικοινωνία, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλες προτιμήσεις
 Τις απόψεις, τα σχόλια, τις προτάσεις, τα ερωτήματα και άλλα μηνύματα
που μας παρέχετε
 Δημογραφικά στοιχεία
 Οπτικοακουστικές εγγραφές, όπως όταν καλείτε τον αριθμό τηλεφώνου
του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών ή συμμετέχετε σε φωτογραφίες που
τραβήχτηκαν για μια δραστηριότητα, ένα συγκρότημα κ.λπ.
 Διαδικτυακή δραστηριότητα κλικ στους ιστότοπούς μας
 Διεύθυνση IP ή αναγνωριστικό συσκευής
 Λογαριασμός συνδρομής ή αναγνωριστικό μέλους
2. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από εσάς όταν επικοινωνείτε μαζί
μας, όπως όταν:
 Εγγράφεστε, δημιουργείτε συνδρομή, κάνετε χρήση ή πληρωμή για ένα
προϊόν ή μια υπηρεσία
 Επικοινωνείτε μαζί μας για κάποια ερώτηση ή αίτημα












Χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας
Πραγματοποιείτε κράτηση
Διαμένετε σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα συγκροτήματα
Μοιράζεστε κάποια προσωπική άποψη ή ιστορία ή κοινοποιείτε ή
δημοσιεύετε κάποια φωτογραφία, κάνετε μια κριτική ή σχόλιο
Συμμετέχετε σε κάποιο διαγωνισμό, δραστηριότητα προώθησης ή
κλήρωση
Μας λέτε τη γνώμη σας ή συμμετέχετε σε μια έρευνα
Συμμετέχετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα αφοσίωσης ή άλλα
προγράμματα
Κάνετε κλικ στις επιλογές "Μου αρέσει", "Ακολουθήστε" ή με άλλον τρόπο
συνδέεστε ή κάνετε δημοσίευση σε κάποια από τις Σελίδες των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσής μας
Μας παρέχετε αγαθά ή υπηρεσίες (για παράδειγμα ως προμηθευτής ή
εργολάβος)

3. Λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς:
 Cookie: Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν "cookie" και
παρόμοιες τεχνολογίες (συλλογικά, "cookie"). Τα Cookies είναι μικρά
αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλει αυτός ο ιστότοπος στον υπολογιστή
σας για σκοπούς τήρησης αρχείου. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται
σε ένα αρχείο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα Cookies
διευκολύνουν την περιήγηση και την αναζήτηση στο διαδίκτυο
αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις σας, ώστε να μπορούμε να τις
χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την επόμενη επίσκεψή σας στον
Ιστότοπό μας.
o Ένας από τους στόχους των cookies είναι η απλοποίηση της
χρήσης του Ιστοτόπου. Για παράδειγμα, τα cookies μπορούν να
αποθηκεύσουν τα στοιχεία σύνδεσης ενός χρήστη, έτσι ώστε να
μην χρειάζεται να συνδέεται εκ νέου κάθε φορά.
o Τα cookies μπορεί να είναι είτε "μόνιμα" είτε "προσωρινά" (ή
"περιόδου λειτουργίας"). Ένα μόνιμο cookie διατηρεί τις
προτιμήσεις του χρήστη για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο,
επιτρέποντας τη χρήση τους σε μελλοντικές περιόδους λειτουργίας
περιήγησης και παραμένει σε ισχύ μέχρι την καθορισμένη
ημερομηνία λήξης (εκτός εάν διαγραφεί από το χρήστη πριν από
την ημερομηνία λήξης). Αντίθετα, ένα προσωρινό cookie θα λήξει
στο τέλος της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας, όταν το πρόγραμμα
περιήγησης στο διαδίκτυο τερματιστεί.
o Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για στατιστικούς λόγους ή
λόγους μάρκετινγκ, για να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο
χρησιμοποιείται ο Ιστότοπος. Αυτά τα cookies παρέχονται από
εμάς ή από τρίτα μέρη (π.χ. συνεργάτες διαφήμισης). Αν και δεν
έχουμε έλεγχο ή πρόσβαση στα cookies των διαφημιστών,

επιτρέπουμε τη χρήση τους σε αυτόν τον Ιστότοπο για τη
διευκόλυνση της εμφάνισης προσαρμοσμένων διαφημίσεων και την
παρακολούθηση μοτίβων αγοράς συγκεκριμένων εμπορευμάτων ή
ενδιαφερόντων, π.χ. διακοπές ή χόμπι. Αυτά τα cookies παράγουν
διαφημίσεις προσαρμοσμένες στο χρήστη, με βάση τις διαδικτυακές
αγοραστικές του συνήθειες.








Από άλλες πηγές: Ενδέχεται να συλλέγουμε τις Προσωπικές
Πληροφορίες σας από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων,
κοινοπραξία συνεργατών μάρκετινγκ, επιχειρήσεις δεδομένων,
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, από άτομα με τα οποία είστε φίλοι ή
κατά άλλο τρόπο συνδέεστε μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης, καθώς και από τρίτους.
Κινητές συσκευές: Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας από μια
κινητή συσκευή, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες όπως το μοναδικό
αναγνωριστικό συσκευής και την τρέχουσα τοποθεσία σας. Εάν κάνετε
λήψη και χρησιμοποιήσετε μια Εφαρμογή, εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών
μας ενδέχεται να παρακολουθήσουμε και να συλλέξουμε δεδομένα
χρήσης της Εφαρμογής, όπως η ημερομηνία και η ώρα που η συσκευή
σας αποκτά πρόσβαση στους διακομιστές μας και ποια στοιχεία και
αρχεία έχουν ληφθεί στην Εφαρμογή βάσει του αριθμού της συσκευής
σας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες Προσωπικές Πληροφορίες που
καθορίζονται από την Εφαρμογή στους όρους ή τις ανακοινώσεις της.
Google Analytics: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics στην
προσπάθειά μας να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο που οι επισκέπτες
χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο και για να διευκολύνουμε την
εμφάνιση διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, οι οποίες
σχετίζονται με το λογαριασμό σας στην Google και άλλες συσκευές που
χρησιμοποιείτε. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie του
Google Analytics σχετικά με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου μεταφέρονται
στην Google και αποθηκεύονται από αυτήν. Εάν δεν επιθυμείτε να
παρακολουθείται η δραστηριότητα σας από την Google Analytics σε αυτόν
τον Ιστότοπο, μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε χρησιμοποιώντας
αυτόν τον σύνδεσμο: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Διαδικτυακή διαφήμιση: Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διαφημιστικές
εταιρείες τρίτων για την προβολή διαφημίσεων σχετικά με προϊόντα και
υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν όταν αποκτάτε πρόσβαση και
χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και άλλους ιστοτόπους, εφαρμογές ή
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με βάση τις πληροφορίες που σχετίζονται με την
πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών μας και άλλων ιστοτόπων,
εφαρμογών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις συσκευές σας, καθώς
και τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί από τρίτους. Για τον σκοπό αυτό, οι
εν λόγω εταιρείες ενδέχεται να τοποθετούν ή να αναγνωρίζουν ένα
μοναδικό cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας (ακόμη και μέσω της
χρήσης των ιστοφάρων [pixel tag]). Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν
αυτές τις τεχνολογίες, συνδυαστικά με τις πληροφορίες που συλλέγουν

σχετικά με την από μέρους σας ηλεκτρονική χρήση, ώστε να σας
αναγνωρίζουν σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιείτε, όπως το κινητό
τηλέφωνο και τον φορητό υπολογιστή σας. Αν θέλετε να μάθετε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική αυτή, καθώς και πώς
μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν στα προγράμματα περιήγησης σε
επιτραπέζιους υπολογιστές και κινητές συσκευές στη συγκεκριμένη
συσκευή με την οποία έχετε αποκτήσει πρόσβαση στην παρούσα Δήλωση
Απορρήτου, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις www.aboutads.info και
www.networkadvertising.org για να εξαιρεθείτε από τη συμμετοχή σας σε
εφαρμογές για κινητές συσκευές. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να
εξαιρεθείτε στο Twitter, μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις απορρήτου του
λογαριασμού σας και καταργώντας την επιλογή του πλαισίου δίπλα στο
στοιχείο "Tailor ads based on information shared by ads partners"
(Προσαρμοσμένες διαφημίσεις βάσει των πληροφοριών που
κοινοποιούνται από συνεργάτες διαφημίσεων).
o Σήμανση "Χωρίς παρακολούθηση": Προς το παρόν δεν
μπορούμε να ανταποκριθούμε στη σήμανση "χωρίς
παρακολούθηση" των προγραμμάτων περιήγησης, καθώς
περιμένουμε τα αποτελέσματα της εργασίας των ενδιαφερομένων
και άλλων μερών για να αναπτύξουμε πρότυπα ως προς την
ερμηνεία της εν λόγω σήμανσης. Τρίτα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών μας, ενδέχεται να
συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στο
διαδίκτυο στην πάροδο του χρόνου και σε διάφορους ιστοτόπους
που επισκέπτεστε, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές σας ως
προς τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με τις διαδικτυακές σας
δραστηριότητές σας στην πάροδο του χρόνου και στους διάφορους
ιστοτόπους τρίτων μερών ή για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, με μια
επίσκεψη στις διευθύνσεις http://www.aboutads.info/ και
http://www.networkadvertising.org/.


Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα: Πέρα από οποιεσδήποτε
Προσωπικές Πληροφορίες ή άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να
παρέχετε σε εμάς ή που συλλέγουμε με άλλο τρόπο για εσάς, όπως
περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου σχετικά με τις
Υπηρεσίες, εμείς και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας έχουμε το δικαίωμα
να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνολογίες που ισχύουν τώρα ή θα
επινοηθούν στο μέλλον, οι οποίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες
πληροφορίες χρήσης ιστοτόπων κάθε φορά που επισκέπτεστε ή
αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να
περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό
σύστημα, τη σελίδα που προβλήθηκε, την ώρα, την πηγή του αιτήματος,
την προβολή της προηγούμενης σελίδας και άλλες παρόμοιες
πληροφορίες. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες
χρήσης για διάφορους σκοπούς, όπως για την αναβάθμιση ή τη

γενικότερη βελτίωση των Υπηρεσιών. Επιπλέον, ενδέχεται επίσης να
συλλέξουμε τη διεύθυνση IP ή κάποιο άλλο μοναδικό αναγνωριστικό για
τη συγκεκριμένη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε
πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ανάλογα με το τι ισχύει. Κατόπιν ανάλυσης, οι
πληροφορίες χρήσης μάς βοηθούν να προσδιορίσουμε τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποιούνται οι Υπηρεσίες μας, όπως τον τύπο των ατόμων
που επισκέπτονται τις Υπηρεσίες μας, το είδος του περιεχομένου που
είναι πιο δημοφιλές, το είδος του περιεχομένου που μπορεί να θεωρήσετε
ως σχετικότερο και τον τύπο των επισκεπτών που ενδιαφέρονται για
συγκεκριμένα είδη περιεχομένου και διαφημίσεων. Ενδέχεται να
συσχετίσουμε τις πληροφορίες χρήσης του ιστότοπου από εσάς με τις
Προσωπικές Πληροφορίες που παρέχετε, αλλά θα μεταχειριστούμε τις
συνδυαστικές πληροφορίες ως Προσωπικές Πληροφορίες.
Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με διάφορους τρόπους, όπως για την
ανάλυση της κίνησης στις διαδικτυακές τοποθεσίες, την κατανόηση των
αναγκών και των τάσεων των πελατών, την πραγματοποίηση
στοχευμένων προωθητικών δραστηριοτήτων και τη βελτίωση των
υπηρεσιών μας.
Δεδομένου ότι οι συγκεντρωτικές, μη ταυτοποιήσιμες ή ανώνυμες
πληροφορίες δεν συνιστούν Προσωπικές Πληροφορίες, ενδέχεται να τις
χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε σκοπό.

Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σε σχέση με
οποιοδήποτε από τα παρακάτω:
1. Για τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές μαζί σας, όπως, ενδεικτικά:
 Τη σύναψη ή εκτέλεση μιας σύμβασης με εσάς
 Την απόκριση στα ερωτήματά σας και την εκπλήρωση των αιτημάτων σας
 Την αποστολή σε εσάς διαχειριστικών πληροφοριών, όπως για
παράδειγμα πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες ή με κάποια εκδήλωση
στην οποία θα παρευρεθείτε
 Την ολοκλήρωση και εκπλήρωση οποιωνδήποτε αγορών ή αιτημάτων για
υπηρεσίες
2. Για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, όπως, ενδεικτικά:
 Την εξατομίκευση της εμπειρίας σας από τις Υπηρεσίες, προσφέροντας
προϊόντα και προσφορές προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας
 Την παροχή δυνατότητας συμμετοχής σε κληρώσεις, διαγωνισμούς και
άλλες παρόμοιες προωθητικές ενέργειες και τη διαχείριση αυτών των
δραστηριοτήτων (κάθε μία από τις οποίες μπορεί να διέπεται από
πρόσθετους κανόνες και να περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας)

Τη διευκόλυνση των λειτουργιών κοινής χρήσης των λογαριασμών σας
στα κοινωνικά δίκτυα
 Τη διεξαγωγή ανάλυσης δεδομένων και λογιστικών ελέγχων, την
παρακολούθηση και την πρόληψη της απάτης, την εσωτερική διασφάλιση
ποιότητας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την αναβάθμιση, βελτίωση ή
τροποποίηση των Υπηρεσιών μας, τον προσδιορισμό των τάσεων
χρήσης, τον έλεγχο της χρήσης και της λειτουργικότητας των Υπηρεσιών
μας, την παροχή βοήθειας στην επιβολή συμμόρφωσης με τους Όρους
Χρήσης μας, την παροχή βοήθειας για την προστασία των Υπηρεσιών
μας, τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών
εκστρατειών μας, τις λειτουργίες και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών
μας δραστηριοτήτων
 Σύμφωνα με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ (οι οποίες ενδέχεται να
περιλαμβάνουν τη συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς μάρκετινγκ,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία), την αποστολή ενημερωτικών
δελτίων και διαφημιστικών μηνυμάτων που θεωρούμε ότι μπορεί να σας
ενδιαφέρουν, τόσο για τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για
λογαριασμό του Ομίλου Εταιρειών Panorama, των Συνδεδεμένων
Εταιρειών T + L ή επιλεγμένων τρίτων μερών, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
3. Σύμφωνα με τυχόν συγκατάθεση που ενδέχεται να έχετε
παράσχει. Διατηρείτε το δικαίωμα να αρνηθείτε την παροχή της συγκατάθεσής
σας και, εάν η συγκατάθεση έχει παρασχεθεί, να την ανακαλέσετε ανά πάσα
στιγμή.
4. Όπως απαιτείται ή θεωρείται κατάλληλο για νομικούς λόγους, όπως,
ενδεικτικά:
 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 Για τη συμμόρφωση με τις νομικές διαδικασίες
 Για την απόκριση σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας κατοικίας
σας
 Για την επιβολή των όρων και των προϋποθέσεών μας σε σχέση με τις
Υπηρεσίες
 Για την προστασία των δραστηριοτήτων μας ή των δραστηριοτήτων
οποιασδήποτε οντότητας του Ομίλου Εταιρειών Panorama ή των
Συνδεδεμένων Εταιρειών T + L ή άλλων τρίτων μερών
 Για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, το απόρρητο, την ασφάλεια ή την
ιδιοκτησία τη δική μας ή του Ομίλου Εταιρειών Panorama, των
Συνδεδεμένων Εταιρειών T + L, των συνεργαζόμενων συγκροτημάτων της
RCI, τα δικά σας ή άλλων τρίτων μερών
 Για να είμαστε σε θέση να επιδιώξουμε τα διαθέσιμα διορθωτικά μέτρα ή
να περιορίσουμε ζημιές που ενδέχεται να υποστούμε εμείς, ο Όμιλος
Εταιρειών Panorama, οι Συνδεδεμένες Εταιρείες T + L, τα συνεργαζόμενα
συγκροτήματα της RCI ή άλλα τρίτα μέρη


Πότε γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας

Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως εξής:






Συνδεδεμένες Εταιρείες T + L και οντότητες εντός του Ομίλου Εταιρειών
Panorama:Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εντός
του Ομίλου Εταιρειών Panorama για τους σκοπούς που περιγράφονται στην
παρούσα Δήλωση Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας "Γιατί και
πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας", εκτός εάν απαγορεύεται
διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία ή από συγκεκριμένη συμβατική
συμφωνία με τους προμηθευτές μας, τους παρόχους υπηρεσιών ή άλλα τρίτα
μέρη. Επιπλέον, μπορεί να γνωστοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες
σε οποιασδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία T + L για τους σκοπούς που
περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της
ενότητας "Γιατί και πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας", εκτός εάν
απαγορεύεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία ή από συγκεκριμένη
συμβατική συμφωνία με τους προμηθευτές μας, τους παρόχους υπηρεσιών ή
άλλα τρίτα μέρη. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
κύριες Συνδεδεμένες Εταιρείες T + L στην Ετήσια Έκθεσή μας, με ημερομηνία
ισχύος την ημερομηνία δημοσίευσης της Ετήσιας Έκθεσης, ή επικοινωνώντας
μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται παρακάτω
στην ενότητα με τίτλο "Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας".
Προμηθευτές και Πάροχοι Υπηρεσιών: Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις
Προσωπικές σας Πληροφορίες στους προμηθευτές και τους παρόχους
υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε σε σχέση με τις επιχειρηματικές
μας δραστηριότητες, όπως: εταιρείες ταξιδιωτικών υπηρεσιών, εταιρείες παροχής
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων, ασφαλιστικές
εταιρείες με προγράμματα διακοπών, εταιρείες φιλοξενίας ιστοτόπων, ανάλυσης
δεδομένων, επεξεργασίας πληρωμών, διεκπεραίωσης παραγγελιών, έκδοσης
περιοδικών, παροχής τεχνολογίας πληροφοριών και σχετικών υποδομών,
εξυπηρέτησης πελατών, παράδοσης μηνυμάτων email, επεξεργασίας
πιστωτικών καρτών, φοροτεχνικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων,
νομικών συμβούλων, λογιστών, ελεγκτικών υπηρεσιών ή άλλοι.
Επιχειρηματικοί εταίροι, χορηγοί και λοιπά τρίτα μέρη: Ενδέχεται να
γνωστοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε επιχειρηματικούς
εταίρους, σε συγχορηγούς προωθητικών ενεργειών και σε άλλα τρίτα μέρη, με
σκοπό να σας προσφέρουμε υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Για
παράδειγμα, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε
ιδιοκτήτες και διαχειριστές συνδεδεμένων και μη συνδεδεμένων ξενοδοχείων και
συγκροτημάτων, αεροπορικών εταιρειών, γραφείων ενοικίασης αυτοκινήτων,
παρόχων δραστηριοτήτων ή εκδρομών, παρόχων ταξιδιωτικής ασφάλισης,
χρηματοπιστωτικών εταιρειών, καταστημάτων λιανικής, εταιρειών έκδοσης
περιοδικών και άλλων τρίτων μερών, για τη διευκόλυνση των κρατήσεων, την
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε εσάς ή σε σχέση με οποιοδήποτε
πρόγραμμα αφοσίωσης που μπορεί να σας παρέχουμε ή με ένα πρόγραμμα
αφοσίωσης κάποιου εκ των συνεργατών μας. Επίσης, ενδέχεται να
συγχορηγούμε προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις, ή άλλα γεγονότα με ένα τρίτο
μέρος και ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε

σχέση με αυτές τις εκδηλώσεις. Επιπλέον, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις
Προσωπικές Πληροφορίες σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται
εντός ξενοδοχείων ή συγκροτημάτων, όπως παρόχους χρονομεριστικής
μίσθωσης, σπα, γκολφ, υποδοχής και εστίασης. Εάν παρέχετε πρόσθετες
πληροφορίες σε οποιοδήποτε από αυτά τα τρίτα μέρη, οι εν λόγω πληροφορίες
που παρέχονται σε αυτά τα τρίτα μέρη θα υπόκεινται στις πρακτικές και τις
πολιτικές απορρήτου που ακολουθούν τα τρίτα μέρη.


Συγκροτήματα ή Επιχειρηματικοί εταίροι: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε
Προσωπικές Πληροφορίες σε ιδιοκτήτες και υπεύθυνους συνδεδεμένων
συγκροτημάτων της RCI, προκειμένου να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας,
να διευκολύνουμε τυχόν κρατήσεις που ζητάτε, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες σε
συνάρτηση με τις προσφορές των συγκροτημάτων για πώληση χρονομεριδίων
προς εσάς, να διευκολύνουμε την κατανόηση του ιστορικού ανταλλαγών των
ιδιοκτητών και τη χρήση ή να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας για μελλοντικές
πληροφορίες σχετικά με μίνι διακοπές σε συγκροτήματα όπου απαιτείται ή
ζητείται από εσάς περιήγηση στα συγκροτήματα από τον υπεύθυνο του
συγκροτήματος.



Πίνακες μηνυμάτων: Ενδέχεται να δημοσιοποιήσουμε κριτικές, πίνακες
μηνυμάτων, ιστολόγια και άλλες παρόμοιες υποδομές περιεχομένου από
χρήστες, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στους χρήστες. Οποιαδήποτε πληροφορία
γνωστοποιείται σε αυτούς τους χώρους καθίσταται δημόσια πληροφορία και θα
πρέπει να είστε πάντοτε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να
γνωστοποιήσετε Προσωπικές Πληροφορίες. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις
πρακτικές απορρήτου άλλων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών
ιστοτόπων στους οποίους έχετε γνωστοποιήσει Προσωπικές Πληροφορίες.
Αλλαγή στον έλεγχο: Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τις Προσωπικές σας
Πληροφορίες σε τρίτους (π.χ. υποψήφιους αγοραστές και αξιολογητές
αφερεγγυότητας) σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή στον έλεγχο οποιουδήποτε
τμήματος της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας ή της επιχειρηματικής
δραστηριότητας οποιασδήποτε Συνδεδεμένης Εταιρείας T + L ή οντότητας εντός
του Ομίλου Εταιρειών Panorama, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξής:
συγχώνευση, ενοποίηση, εκποίηση, μεταβίβαση, αγορά του συνόλου ή
σημαντικού μέρους των περιουσιακών μας στοιχείων, διάλυση, ρευστοποίηση,
διοίκηση, εκκαθάριση ή άλλη μορφή αφερεγγυότητας.
Γνωστοποίηση επιτρεπόμενη από τη νομοθεσία: Ενδέχεται να
γνωστοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές
επιβολής του νόμου, σε κυβερνητικούς ή δημόσιους οργανισμούς ή
αξιωματούχους, ρυθμιστικούς φορείς, ή/και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή
οντότητα που διαθέτει την απαιτούμενη νομική εξουσιοδότηση ή αιτιολογία για τη
λήψη των πληροφοριών σας, εάν απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει νόμου ή νομικής
διαδικασίας, για την απόκριση σε αξιώσεις ή για την προστασία των δικαιωμάτων
μας, των συμφερόντων, του απορρήτου, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας, ή/και
εκείνα των Συνδεδεμένων Εταιρειών T + L, των οντοτήτων εντός του Ομίλου
Εταιρειών Panorama, των δικών σας ή άλλων τρίτων μερών.





Πώς προστατεύουμε τις πληροφορίες σας;


Θα προβούμε σε λήψη κάθε εύλογου μέτρου προκείμενου να προστατεύσουμε
τις πληροφορίες που μας παρέχετε από απώλεια, κακή χρήση και μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, τροποποίηση και καταστροφή.
Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλες επιτόπιες, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές
διαδικασίες για τη διασφάλιση και προστασία των πληροφοριών σας από
απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή γνωστοποίηση,
τροποποίηση ή καταστροφή. Δυστυχώς, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι
100% ασφαλές, επομένως, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των
πληροφοριών που παρέχετε σε εμάς μέσω των Υπηρεσιών.

Λοιπές σημαντικές πληροφορίες








Πληροφορίες που παρέχονται εκ μέρους κάποιου άλλου: Εάν μας παρέχετε
πληροφορίες για κάποιο άλλο άτομο, βεβαιωθείτε ότι έχετε την έγκριση του
ατόμου για αυτήν την ενέργεια, για τους σκοπούς που περιγράφονται
λεπτομερώς στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.
Σύνδεσμοι προς ιστοτόπους: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν
συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους που δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Δεν
μπορούμε να ελέγξουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να
συλλέγουν τις πληροφορίες σας και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τις
πρακτικές, τις πολιτικές και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στους εν
λόγω ιστοτόπους. Θα πρέπει να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου σε αυτούς
τους ιστοτόπους, προτού υποβάλετε τις πληροφορίες σας εκεί.
Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης: Λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε καμία
ευθύνη για τις πολιτικές και τις πρακτικές συλλογής, χρήσης και γνωστοποίησης
(συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας δεδομένων) άλλων εταιρειών, όπως το
Facebook, η Apple, η Google, η Microsoft, η Blackberry, η Twitter ή
οποιουδήποτε άλλου προγραμματιστή εφαρμογών, παρόχου εφαρμογών,
παρόχου πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, παρόχου λειτουργικού
συστήματος, παρόχου υπηρεσιών ή κατασκευαστή συσκευών ασύρματης
επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Προσωπικών
Πληροφοριών γνωστοποιείτε σε άλλους οργανισμούς μέσω ή σε σχέση με τις
Εφαρμογές ή τις Σελίδες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης μας. Οι αναρτήσεις που
δημοσιεύετε στις σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι
διαθέσιμες σε άλλα άτομα χρησιμοποιούν αυτές τις σελίδες. Μην
συμπεριλαμβάνετε ποτέ ευαίσθητες προσωπικές, οικονομικές ή άλλες
εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τη
διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας όταν δημοσιεύετε ή
σχολιάζετε στο διαδίκτυο. Όταν επικοινωνείτε με τους συνεργάτες μας στο
διαδίκτυο, ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των συνεργατών μας στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Αλλαγές στη Δήλωση Απορρήτου μας:Κατά καιρούς μπορεί να αναθεωρούμε
την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Οι ενημερωμένες εκδόσεις θα αναρτώνται
στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.







Ανήλικοι: Δεν προβαίνουμε εν γνώση μας σε συλλογή, διατήρηση ή χρήση
Προσωπικών Πληροφοριών που παρέχουν άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών και
κανένα τμήμα των Ιστοτόπων, των Σελίδων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και
των Εφαρμογών μας δεν απευθύνεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Αν
διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικές Πληροφορίες από ανηλίκους
κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, θα τα διαγράψουμε.
Διεθνείς μεταφορές: Ως διεθνής εταιρεία ενδέχεται, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε Συνδεδεμένες Εταιρείες T +
L, στον Όμιλο Εταιρειών Panorama ή σε επιλεγμένα τρίτα μέρη εκτός της χώρας
στην οποία βρίσκεστε και όπου τα πρότυπα προστασίας των πληροφοριών
ενδέχεται να διαφέρουν (π.χ. οι πληροφορίες σας μπορεί να αποθηκεύονται σε
διακομιστές που βρίσκονται σε άλλες δικαιοδοσίες). Θα χρησιμοποιήσουμε τα
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας που διέπουν τη μεταφορά και τη χρήση των
Προσωπικών Πληροφοριών σας.
Περίοδος διατήρησης: Θα διατηρήσουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για
όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται
στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή ορίζεται από τη
νομοθεσία μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης.

Οι επιλογές και τα δικαιώματά σας








Αλλαγές στις προτιμήσεις μάρκετινγκ: Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις
μάρκετινγκ με τους εξής τρόπους:
o Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κατάργησης εγγραφής στα e-mail που
λαμβάνετε από εμάς,
o Πραγματοποιώντας σύνδεση στον λογαριασμό σας (εάν η Υπηρεσία
προσφέρει λογαριασμό με τέτοια δυνατότητα), ή
o Επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην ενότητα "Τρόπος
επικοινωνίας μαζί μας" παρακάτω.
Ανάκληση της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε
συγκατάθεση που μας παραχωρήσατε με σκοπό την επεξεργασία των
πληροφοριών σας, ανά πάσα στιγμή.
Πρόσβαση στις πληροφορίες σας: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες που
επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς. Οποιοδήποτε αίτημα για πρόσβαση ή για την
απόκτηση αντιγράφων των Προσωπικών Πληροφοριών σας πρέπει να
πραγματοποιείται εγγράφως, επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην
ενότητα "Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας" παρακάτω. Ενδέχεται επίσης να σας
ζητήσουμε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, να επαληθεύσετε την ταυτότητά
σας και να παρέχετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αίτημά σας.
Διόρθωση των πληροφοριών σας: Θα προβούμε στη λήψη εύλογων μέτρων
για τη διασφάλιση της ακρίβειας των Προσωπικών Πληροφοριών που







διατηρούμε για εσάς. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι
πληροφορίες που υποβάλετε σε εμάς είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, καθώς
και να μας ενημερώνετε έγκαιρα σε περίπτωση που υπάρξει κάποια αλλαγή σε
αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση οποιωνδήποτε
ανακριβών ή ελλιπών Προσωπικών Πληροφοριών που διατηρούνται από εμάς ή
εκ μέρους μας, επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην ενότητα
"Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας" παρακάτω.
Διαγραφή των πληροφοριών σας: Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορείτε να
ζητήσετε διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς,
επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην ενότητα "Τρόπος
επικοινωνίας μαζί μας" παρακάτω. Θα αξιολογήσουμε το αίτημα σας και θα
αποφασίσουμε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν απαιτείται η διαγραφή
των εν λόγω πληροφοριών.
Αντίρρηση ως προς την επεξεργασία: Εάν επιθυμείτε να διακόψουμε την
επεξεργασία των Προσωπικών Πληροφοριών σας, μπορείτε να το ζητήσετε,
επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην ενότητα "Τρόπος
επικοινωνίας μαζί μας" παρακάτω. Θα αξιολογήσουμε το αίτημα σας και θα
αποφασίσουμε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν έχουμε κάποια
αιτιολόγηση για τη συνέχιση της επεξεργασίας.
Μεταφορά των Πληροφοριών σας: Υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να
λάβετε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε μορφή που σας επιτρέπει να τις
αποστείλετε σε άλλη εταιρεία ή να τις προωθήσετε σε εμάς για να τις
μεταφέρουμε απευθείας σε άλλη εταιρεία.

Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας

Τα Δικαιώματα Προστασίας του Απορρήτου σας στη Νεβάδα
Δήλωση για τους κατοίκους της Νεβάδα: Εάν είστε κάτοικος της Νεβάδα, υπό
ορισμένες προϋποθέσεις, ο αστικός Κώδικας της Νεβάδα, ενότητα NRS 603A.340, σάς
επιτρέπει να ζητήσετε από τους χειριστές διαδικτυακών τοποθεσιών να μην πωλούν τις
Προσωπικές Πληροφορίες σας. Για να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, στείλτε ένα email
στην Ομάδα Απορρήτου στη διεύθυνσηprivacy@rci.com ή στείλτε μια επιστολή στη
διεύθυνση (αναφέρετε την εταιρεία ή την εμπορική επωνυμία Panorama με την οποία
συνήθως δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά):
Panorama
Attn: Legal Team - Privacy
RCI Europe, Kettering Parkway,
Kettering, Northamptonshire, United Kingdom NN15 6EY

Τα Δικαιώματα Προστασίας του Απορρήτου σας στην Καλιφόρνια
1. Νόμος περί διαφάνειας (Shine the Light): Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια,
ο αστικός Κώδικας της Καλιφόρνια, ενότητα 1798.83, σάς επιτρέπει να ζητήσετε
πληροφορίες σχετικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέξαμε και τα

τρίτα μέρη στα οποία κοινοποιήσαμε Προσωπικές Πληροφορίες σας για σκοπούς
της άμεσου μάρκετινγκ των τρίτων μερών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους. Για να στείλετε αυτό το αίτημα, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που
αναφέρονται στην ενότητα "Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας" της παρούσας
Δήλωσης Απορρήτου.
2. Νόμος περί Προστασίας Απορρήτου των Καταναλωτών της Καλιφόρνια
("CCPA"): Σκοπός αυτής της ενότητας 2 είναι να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του
Νόμου περί Προστασίας Απορρήτου των Καταναλωτών της Καλιφόρνια
("CCPA"). Η παρούσα ενότητα συμπληρώνει τη Δήλωση Απορρήτου. Τα
δικαιώματα στο παρόν πλαίσιο ισχύουν επιπροσθέτως οποιουδήποτε άλλου
δικαιώματος ισχύει για εσάς στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Σε περίπτωση
διένεξης μεταξύ της παρούσας ενότητας και άλλων διατάξεων της παρούσας
Δήλωσης Απορρήτου, η παρούσα ενότητα θα υπερισχύει για τους κατοίκους της
Καλιφόρνια και τα δικαιώματά τους βάσει του CCPA και της ισχύουσας
νομοθεσίας της Καλιφόρνια.
a. Ορισμός Προσωπικών Πληροφοριών:
Για τον CCPA, ως "Προσωπικές Πληροφορίες" νοείται κάθε
πληροφορία που, άμεσα ή έμμεσα, προσδιορίζει, σχετίζεται με,
περιγράφει, είναι εύλογα σε θέση να συσχετιστεί με ή θα μπορούσε
εύλογα να συσχετιστεί με ένα συγκεκριμένο άτομο ή νοικοκυριό.
b. Εξαιρέσεις:
Ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες δεν υπόκεινται στον CCPA,
όπως οι αναφορές πίστωσης καταναλωτών και οι έλεγχοι
ιστορικού, τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που διατίθενται νόμιμα
από κρατικά ή ομοσπονδιακά κυβερνητικά αρχεία, Προσωπικές
Πληροφορίες που διέπονται από τον νόμο Gramm-Leach-Bliley,
τον νόμο Fair Credit Reporting, τον νόμο περί Απορρήτου των
Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Καλιφόρνια, και κάθε άλλη
Προσωπική Πληροφορία που εξαιρείται από τον CCPA. Αυτή η
ενότητα του CCPA δεν ισχύει για τους εργαζομένους μας. Για τους
εργαζομένους μας ισχύει ξεχωριστή Δήλωση Απορρήτου.
c. Οι κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών που συλλέγουμε
και ο λόγο για τον οποίο τις συλλέγουμε.
Γενικά, όπου ισχύει, δυνάμει του ρόλου μας ως "Επιχείρησης" στο
πλαίσιο του CCPA, έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε τις
ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών (όπως ορίζονται
στον CCPA) σχετικά με εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

Κατηγορία
Προσωπικών
Πληροφοριών

Αναγνωριστικά: Αναγνωριστικά όπως το πραγματικό σας
όνομα, το ψευδώνυμο, ο τίτλος, στρατιωτικός ή άλλος
βαθμός αξιώματος, ταχυδρομική διεύθυνση, μοναδικό
προσωπικό αναγνωριστικό, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό,
διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet, διεύθυνση e-mail, όνομα
λογαριασμού, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, αριθμός
άδειας οδήγησης, αριθμός διαβατηρίου, αριθμός
λογαριασμού, αριθμός προγράμματος επιβραβεύσεων και
άλλα παρόμοια αναγνωριστικά.

Σκοποί της Συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να
δημιουργήσουμε ένα επαγγελματικό αρχείο για εσάς, να
ρυθμίσουμε λογαριασμούς επιβράβευσης και άλλους
λογαριασμούς, να δημιουργήσουμε διαπιστευτήρια
σύνδεσης για εσάς και για άλλους παρόμοιους λόγους.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να
επικοινωνήσουμε μαζί σχετικά με τις αγορές, τις
συναλλαγές, τις συμβάσεις, την επιχειρηματική μας σχέση
με εσάς και για άλλους παρόμοιους λόγους.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας
παρέχουμε έρευνες σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας,
την ανάπτυξη προϊόντων και άλλα.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να
διευκολύνουμε την κοινοποίηση σε εσάς
προϊόντων/υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας
παρέχουμε μια λίστα σε συγκροτήματα, ενώσεις ιδιοκτητών
κατοικιών (ΕΙΚ) και τρίτους συνεργάτες που σχετίζονται με
τις συναλλαγές σας, τις δραστηριότητες επιλογής, την
ιδιοκτησία και άλλα.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να
επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, όπως όταν ζητάτε
πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας ή όταν
κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες, όπως
πληροφορίες που σχετίζονται με κρατικά δελτία ταυτότητας,
προκειμένου να επεξεργαστούμε την αίτηση
χρηματοδότησης που υποβάλατε ή να παρέχουμε

πληροφορίες σε έναν ταξιδιωτικό πράκτορα, όπως μια
αεροπορική εταιρεία που σχετίζεται με την κράτησή σας.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας
παρέχουμε μια λίστα με τις επαφές σας έκτακτης ανάγκης.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να
καλύψουμε μια νομική απαίτηση, όπως η εγγραφή ενός
τίτλου ή παρόμοιων λειτουργιών.
Ενδέχεται να συλλέξουμε την υπογραφή σας σε έγγραφα
όπως συμβάσεις, όρους χρηματοδότησης, απαλλαγές, κ.λπ.
Κατηγορία
Προσωπικών
Πληροφοριών

Αρχεία πελατών: Έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία που
περιέχουν Προσωπικές Πληροφορίες, όπως όνομα,
υπογραφή, φυσικά χαρακτηριστικά ή περιγραφή, διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, τρέχουσα
απασχόληση, ιστορικό απασχόλησης, αριθμός κοινωνικής
ασφάλισης, αριθμός διαβατηρίου, δίπλωμα οδήγησης ή
αριθμός αναγνώρισης πολιτείας, αριθμός ασφαλιστηρίου,
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, αριθμός πιστωτικής ή
χρεωστικής κάρτας ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική
πληροφορία ή πληροφορία πληρωμής, ιατρικές
πληροφορίες ή πληροφορίες ασφάλισης υγείας. Ορισμένες
πληροφορίες σε αυτήν την κατηγορία ενδέχεται να
αλληλοεπικαλύπτονται με πληροφορίες από άλλες
κατηγορίες.

Σκοποί της Συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να
ρυθμίσουμε αιτήματα ιδιοκτησίας, συνδρομής, ηλεκτρονικών
και άλλων λογαριασμών που υποβάλετε.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για την
επεξεργασία
ή/και
τη
διαχείριση
των
αιτήσεων
χρηματοδότησης και της χρηματοδότησής σας, των
συμβάσεων, των κρατήσεων, των λογαριασμών αφοσίωσης
ή/και επιβραβεύσεών σας και άλλα.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να
προσδιορίσουμε εάν πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας
για ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για την
επεξεργασία πληρωμών και αγορών οποιουδήποτε από τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας.

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να
επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας, όπως όταν ζητάτε
πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας ή όταν κάνετε
αίτηση για χρηματοδότηση.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες εάν
συμμετέχετε σε ορισμένες σωματικές, αθλητικές ή παρόμοιες
δραστηριότητες στα συγκροτήματά μας και σε άλλα ακίνητα.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για τον
εντοπισμό και την πρόληψη απάτης.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για
σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και την
εκπλήρωση άλλων νομικών υποχρεώσεων.

Κατηγορία Προσωπικών
Πληροφοριών

Εμπορικές πληροφορίες: Αρχεία προσωπικής
ιδιοκτησίας, προϊόντων ή υπηρεσιών που
αγοράζονται, αποκτώνται ή αποτιμώνται, ή άλλα
ιστορικά ή τάσεις αγορών ή κατανάλωσης.

Σκοποί της Συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για
την επεξεργασία ή/και τη διαχείριση των αιτήσεων
χρηματοδότησης και της χρηματοδότησής σας, των
συμβάσεων, των κρατήσεων, των λογαριασμών
αφοσίωσης ή/και επιβραβεύσεών σας και άλλα.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για
να εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες/τα προϊόντα σας,
να σας παρέχουμε χρήσιμες προτάσεις, να
απαντήσουμε στα εμπορικά ερωτήματά σας και να
διευκολύνουμε την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με
προϊόντα/υπηρεσίες και σχετικές δυνατότητες που
μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για
να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα της διαχείρισης
κρατήσεων και επαναλαμβανόμενων εμπορικών
αλληλεπιδράσεων με εσάς ή την με άλλον τρόπο
διαχείριση της συνεχούς επιχειρηματικής μας σχέσης.
Μπορεί να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για να
διατηρήσουμε ένα αρχείο με τις προτιμήσεις και τάσεις
του ιστορικού κατανάλωσής σας για να σας
εξυπηρετήσουμε καλύτερα, να εξατομικεύσουμε μια

εμπειρία για εσάς και να ικανοποιήσουμε άλλες
ανάγκες προσφοράς, παρέχοντας και διατηρώντας μια
συνεχή σχέση παροχής υπηρεσιών με εσάς.
Ενδέχεται να συλλέξουμε απαντήσεις που υποβάλετε
σε έρευνες σχετικά με εκδηλώσεις,
προϊόντα/υπηρεσίες και άλλα για σκοπούς
διασφάλισης ποιότητας, βελτίωσης των προϊόντων και
διευκόλυνσης των προϊόντων μάρκετινγκ που μπορεί
να σας ενδιαφέρουν.

Κατηγορία Προσωπικών
Πληροφοριών

Προστατευμένες ταξινομήσεις: χαρακτηριστικά
προστατευόμενων ταξινομήσεων σύμφωνα με τη
νομοθεσία της Καλιφόρνια ή της ομοσπονδιακής
νομοθεσία, όπως φυλή, χρώμα, φύλο, ηλικία,
θρησκεία, εθνική προέλευση, αναπηρία, καθεστώς
ιθαγένειας και γενετικές πληροφορίες.

Σκοποί της Συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες
όποτε απαιτείται για ένα νομικό ή οικονομικό έγγραφο,
όπως όταν συλλέγουμε πληροφορίες για την
οικογενειακή σας κατάσταση για μια αίτηση
χρηματοδότησης.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες
όποτε απαιτείται για την πραγματοποίηση μιας
κράτησης, όπως σε περιπτώσεις που ενδέχεται να
χρειαστεί να αναφέρουμε σε αεροπορικές εταιρείες
πληροφορίες σχετικά με το φύλο σας. Ενδέχεται
επίσης να συλλέξουμε αυτές πληροφορίες, όπως το
φύλο, για να σας χαιρετίσουμε με την κατάλληλη
προσφώνηση.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για
να σας παρέχουμε τα κατάλληλα καταλύματα ή
βοήθεια, όπως όταν μας ειδοποιείτε για παροχές
υγείας που χρειάζεστε να διαθέτει ένα κατάλυμα για το
οποίο κάνετε κράτηση.
Ενδέχεται να συλλέξουμε πρόσθετες πληροφορίες σε
αυτήν την κατηγορία, όπως απαιτείται.

Κατηγορία Προσωπικών
Πληροφοριών

Βιομετρικές πληροφορίες: φυσιολογικά, βιολογικά ή
συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό
μεταξύ τους για την εξακρίβωση της ατομικής
ταυτότητάς σας, συμπεριλαμβανομένων των
δακτυλικών αποτυπωμάτων, του αποτυπώματος
προσώπου (faceprint), των χεριών και της παλάμης,
και φωνητικές εγγραφές, καθώς και δεδομένα υγείας ή
άσκησης που περιέχουν πληροφορίες ταυτοποίησης.

Σκοποί της Συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε βιομετρικές πληροφορίες
προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε τμήματα ενός
συγκροτήματος ή μιας ιδιοκτησίας ή για να σας
βοηθήσουμε σε μια αστυνομική έρευνα.

Κατηγορία Προσωπικών
Πληροφοριών

Δραστηριότητα στο διαδίκτυο: Πληροφορίες σχετικά
με τη δραστηριότητα στο διαδίκτυο ή σε άλλο
ηλεκτρονικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, το ιστορικό περιήγησης, το ιστορικό
αναζήτησης και πληροφορίες σχετικά με την
αλληλεπίδραση ενός κατοίκου με μια διαδικτυακή
τοποθεσία, εφαρμογή, ή διαφήμιση, καθώς και αρχεία
καταγραφής φυσικής και δικτυακής πρόσβασης και
άλλες πληροφορίες δραστηριότητας δικτύου που
σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση
οποιασδήποτε εταιρικής συσκευής, δικτύου ή άλλου
πόρου πληροφοριών.

Σκοποί της Συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για
να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου
μας, να βελτιώσουμε τη δυνατότητα διεκπεραίωσης
συναλλαγών και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία
σας. Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες
για να προσδιορίσουμε τα ενδιαφέροντά σας και να
διευκολύνουμε τη στοχευμένη ενημέρωσή σας για
προϊόντα και υπηρεσίες. Ενδέχεται να συλλέξουμε
αυτές τις πληροφορίες για να κρίνουμε την
αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε διαδικτυακής
καμπάνιας μάρκετινγκ.

Κατηγορία Προσωπικών
Πληροφοριών

Δεδομένα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης: Γενικές
ή ακριβείς πληροφορίες γεωγραφικής θέσης για ένα
συγκεκριμένο άτομο ή συσκευή.

Σκοποί της Συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε την ταχυδρομική σας
διεύθυνση ή/και την τοποθεσία που σχετίζεται με τη
συσκευή σας, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια
δημογραφική ανάλυση των επισκέψεων στον
ιστότοπό μας, να εμποδίσουμε τυχόν απάτες και να
προωθήσουμε το ενδιαφέρον για τα προϊόντα μας με
στόχο την καλύτερη προώθησή τους και την
κατανόηση των καταναλωτών μας.
Η τοποθεσία σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
αποστολή μηνυμάτων ή ειδοποιήσεων, ανάλογα με τη
δικαιοδοσία και τις ρυθμίσεις σας.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες λόγω
διαφορών στις νομοθεσίες της εκάστοτε δικαιοδοσίας,
ώστε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή μας με αυτές
όσον αφορά με την παρουσίαση του περιεχομένου
μας.

Κατηγορία Προσωπικών
Πληροφοριών

Οπτικοακουστικά δεδομένα: ηχητικά, ηλεκτρονικά,
οπτικά, θερμικά, οσφρητικά ή παρόμοια δεδομένα,
όπως εικόνες και φωτογραφίες από κλειστό κύκλωμα
τηλεόρασης (CCTV), καθώς και εγγραφές ήχου (π.χ.
καταγεγραμμένες συσκέψεις).

Σκοποί της Συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες για τη
διασφάλιση της ποιότητας των παρουσιάσεων ή των
ενημερώσεων για τα προϊόντα/υπηρεσίες μας, όταν
τραβάτε βίντεο/φωτογραφίες ή παρέχετε ηχητικές
εγγραφές στα συγκροτήματά μας ή σε εμάς με
οποιονδήποτε τρόπο, με σκοπό τη βελτίωση των
προϊόντων και των υπηρεσιών μας, όταν συμμετέχετε
σε δραστηριότητες ή εκδρομές ή παρακολουθείτε
άλλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της παροχής
υπηρεσιών.
Ενδέχεται να συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες σε
δημόσιους χώρους των εγκαταστάσεών μας και στο
διαδίκτυο, προκειμένου να παρέχουμε ασφαλείς και
εγκαταστάσεις και να διασφαλίζουμε την ποιότητα.

Κατηγορία
Προσωπικών
Πληροφοριών

Ιστορικό απασχόλησης: επαγγελματικές
πληροφορίες ή πληροφορίες που
αφορούν την απασχόληση.

Σκοποί της Συλλογής

Ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία για το
ιστορικό απασχόλησής σας, όπως ο τίτλος
εργασίας σας η χρονική διάρκεια
απασχόλησής σας, με σκοπό την
επεξεργασία μιας αίτησης
χρηματοδότησης. Ενδέχεται να
συλλέξουμε το ιστορικό απασχόλησης στο
πλαίσιο μιας ευρύτερης ανάλυσης για
εσάς και τα προϊόντα/υπηρεσίες που είναι
κατάλληλα για εσάς. Ενδέχεται να
συλλέξουμε στοιχεία του ιστορικού
απασχόλησής σας ως μέρος των
διαπιστευτηρίων σας, εάν βάλετε
υποψηφιότητα για αιρετή θέση στην ΕΙΚ
όπου ανήκει η ιδιοκτησία διακοπών σας.

Κατηγορία
Προσωπικών
Πληροφοριών

Πληροφορίες εκπαίδευσης:
πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό
εκπαίδευσης ή το εκπαιδευτικό υπόβαθρο,
οι οποίες δεν θεωρούνται δημόσια
διαθέσιμες πληροφορίες προσωπικής
ταυτοποίησης, όπως αυτές ορίζονται στον
Ομοσπονδιακό Νόμο περί Οικογενειακών
Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων και
Απορρήτου (20 U.S.C. ενότητα 1232g, 34
C.F.R. Τμήμα 99).

Σκοποί της Συλλογής

Για παράδειγμα, ενδέχεται να συλλέξουμε
αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να
επεξεργαστούμε ενέργειες
χρηματοδότησης, να αντιστοιχίσουμε το
πιθανό ενδιαφέρον σας και την
πιθανότητα αγοράς συγκεκριμένων
προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και στο
πλαίσιο οποιασδήποτε αιρετής θέσης για
την οποία έχετε βάλει υποψηφιότητα σε
σχέση με μια Ένωση Ιδιοκτητών
Κατοικιών (HOA).

Κατηγορία
Προσωπικών
Πληροφοριών

Προφίλ και συμπεράσματα:
συμπεράσματα που εξάγονται από
οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που
προσδιορίζονται παραπάνω για τη
δημιουργία ενός προφίλ για έναν κάτοικο,
το οποίο αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις,
τα χαρακτηριστικά, τις ψυχολογικές τάσεις,
τις προδιαθέσεις, τη συμπεριφορά, τη
στάση, τη νοημοσύνη, τις ικανότητες και
τις δεξιότητες του εν λόγω ατόμου.

Σκοποί της Συλλογής

Για παράδειγμα, μπορεί να
συμπεραίνουμε ποια προϊόντα ή
υπηρεσίες ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν,
ποιος είναι ο προβλεπόμενος βαθμός
ικανοποίησής σας από τα προϊόντα που
αγοράσατε, πόσο πιθανό είναι να
αγοράσετε άλλα προϊόντα, πόσο πιθανό
είναι να απαιτήσετε συμβατικούς όρους
και όρους χρηματοδότησης και άλλα.
Ενδέχεται να συλλέξουμε δημογραφικές
πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως η
ηλικία, το εισόδημα κ.λπ.

ΑΛΛΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΑΣ: Γενικά, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε όλες τις παραπάνω κατηγορίες
Προσωπικών Πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς, όπου ισχύει:


Ασφάλεια και Παρακολούθηση. Για την παρακολούθηση και την
ασφάλεια των πόρων, του δικτύου, των εγκαταστάσεων και των
περιουσιακών στοιχείων μας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
o

Παρακολούθηση, πρόληψη ερευνών και ανταπόκριση σε συμβάντα
ασφαλείας και απορρήτου

o

Παροχή και διαχείριση της πρόσβασης σε φυσικούς και τεχνικούς
ελέγχους πρόσβασης

o

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων, πρόσβασης και χρήσης για τη
διασφάλιση της ασφάλειας και της λειτουργίας των συστημάτων και
των περιουσιακών στοιχείων μας

o

Ασφάλεια των γραφείων, των εγκαταστάσεων και των φυσικών
περιουσιακών στοιχείων μας, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης
ηλεκτρονικών συστημάτων πρόσβασης και παρακολούθησης
βίντεο



Έλεγχος, εκθέσεις εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικές
λειτουργίες. Επεξεργαζόμαστε Προσωπικές Πληροφορίες για σκοπούς
διεξαγωγής ελέγχων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας,
διεξαγωγής ελέγχων ασφαλείας, διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις
νομικές υποχρεώσεις μας, διαχείρισης του επαγγελματικού σας μητρώου
και άλλων λειτουργιών ελέγχου.



Συγχωνεύσεις και εξαγορές και άλλες επιχειρηματικές
συναλλαγές. Για σκοπούς προγραμματισμού, δέουσας επιμέλειας και
εκτέλεσης εμπορικών συναλλαγών, για παράδειγμα συγχωνεύσεις,
εξαγορές, πωλήσεις ή μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, χρεοκοπία ή
αναδιοργάνωση ή άλλες παρόμοιες επιχειρηματικές συναλλαγές.



Υπεράσπιση και προστασία των δικαιωμάτων. Προκειμένου να
προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα
συμφέροντά μας, καθώς και τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων,
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης και της ανταπόκρισης σε νομικές
διαφορές μεταξύ εργαζομένων και άλλες νομικές διαφορές, της
ανταπόκρισης σε νομικές αξιώσεις ή διαφωνίες, και της με άλλον τρόπο
θέσπισης, υπεράσπισης ή προστασίας των δικαιωμάτων ή των
συμφερόντων μας, ή των δικαιωμάτων, των συμφερόντων, της υγείας ή
της ασφάλειας τρίτων, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο προβλεπόμενων ή
πραγματικών διαφορών με τρίτα μέρη.



Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις. Όσον αφορά τη
συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις (όπως η απάντηση
σε κλητεύσεις και δικαστικές αποφάσεις), καθώς και τις αξιολογήσεις, τις
επανεξετάσεις και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εν λόγω νομικές
υποχρεώσεις.

b. ΑΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ: Ενδέχεται
να συλλέγουμε όλες τις παραπάνω κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών
κυρίως από εσάς, όπως όταν συμπληρώνετε μια φόρμα, επικοινωνείτε μαζί μας,
υποβάλλετε έγγραφα σε εμάς, χρησιμοποιείτε τους ιστοτόπους μας ή τις
εφαρμογές μας για κινητές συσκευές, υποβάλλετε αίτηση για χρηματοδότηση και
αλληλεπιδράτε μαζί μας με άλλους τρόπους. Μπορούμε να τις συλλέξουμε από
τον Όμιλο Εταιρειών Panorama, τις Συνδεδεμένες Εταιρείες T + L, τους τρίτους
συνεργάτες μας ή από εταιρείες διαχείρισης δεδομένων. Ενδέχεται να τις
συλλέγουμε από λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης, όπως όταν συνδέεστε
στους ιστοτόπους μας μέσω ενός τέτοιου λογαριασμού. Ενδέχεται να τις
συλλέγουμε από ταξιδιωτικά πρακτορεία που τις παρέχουν σε εμάς για
λογαριασμό σας ή από άλλα άτομα που παρέχουν τις πληροφορίες σας.
c. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;:
Γνωστοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες σε Συνδεδεμένες Εταιρείες T + L,
οποιαδήποτε οντότητα εντός του Ομίλου Εταιρειών Panorama, προμηθευτές και
παρόχους υπηρεσιών, νομικές και ρυθμιστικές αρχές υπό ορισμένες συνθήκες,

τρίτους παρόχους προϊόντων και υπηρεσιών, συνεργάτες τρίτων και άλλες
οντότητες υπό ορισμένες συνθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα "Πότε γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας".
d. ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Βάσει του ευρέος
ορισμού της "πώλησης" στον CCPA, ορισμένες συλλογές δεδομένων στις
τοποθεσίες μας και τις εφαρμογές μας, από τρίτα μέρη, για σκοπούς διαφήμισης
μέσω Διαδικτύου και εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και ορισμένες
άλλες δραστηριότητες που αφορούν την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών
σε άλλες επιχειρήσεις ή τρίτα μέρη, ενδέχεται να αποτελούν "πώληση" στο
πλαίσιο του CCPA, ακόμη και αν δεν κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας έναντι
χρημάτων. Υπό ορισμένες συνθήκες, όπως περιγράφεται παρακάτω, ενδέχεται
να "πωλήσουμε" ή να παραχωρήσουμε άδεια χρήσης των Προσωπικών σας
Πληροφοριών σύμφωνα με αυτόν τον ευρύ ορισμό.
e. Συνεργάτες: Έχουμε το δικαίωμα να πουλήσουμε τις Προσωπικές σας
Πληροφορίες σε κληρώσεις, διαγωνισμούς, συνεργάτες προώθησης ή άλλα τρίτα
μέρη, ώστε να μπορούν να σας προωθούν προωθητικές ενέργειες. Αυτό θα
συμβεί μόνο εάν συμφωνήσετε να συμμετάσχετε σε μια τέτοια προσφορά και θα
υπόκειται στις προτιμήσεις μάρκετινγκ που έχετε ορίσει.
f. Συνδεδεμένες Εταιρείες Τ + L και Οντότητες εντός του Ομίλου Εταιρειών
Panorama: Μπορούμε να πουλήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε
Συνδεδεμένες Εταιρείες T & L ή Οντότητες εντός του Ομίλου Εταιρειών
Panorama, ώστε να μπορούν να προωθούν σε εσάς τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες τους, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω κοινοποίηση προβλέπεται
από τις προτιμήσεις μάρκετινγκ που έχετε ορίσει.


Εργαλεία διαφήμισης στο Διαδίκτυο/μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
Στο βαθμό που η συλλογή ορισμένων πληροφοριών στις τοποθεσίες μας
και μέσω εφαρμογών τρίτων μερών θεωρούνται "πώληση" στο πλαίσιο
του CCPA, μπορείτε να επιλέξετε την εξαίρεσή σας είτε μέσω του
συνδέσμου "Να μην πωλούνται οι Πληροφορίες μου", είτε όπως
προβλέπεται στην ενότητα "Λοιπές πληροφορίες που συλλέγουμε για
εσάς" στη γενική Δήλωση Απορρήτου.



Εξαίρεση: Έχετε το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από την πώληση των
Προσωπικών σας Πληροφοριών. Ανατρέξτε στην ενότητα της παρούσας
Δήλωσης Απορρήτου: "Δικαιώματα στην Καλιφόρνια". Αφού
κοινοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες σε άλλη επιχείρηση ή
σε τρίτο μέρος για τους εν λόγω σκοπούς, οι πληροφορίες που
κοινοποιούνται υπόκεινται στις πρακτικές απορρήτου της εν λόγω
επιχείρησης ή του τρίτου μέρους.

g. Δικαιώματα στην Καλιφόρνια: Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, έχετε
ορισμένα δικαιώματα αναφορικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, όπως
ορίζεται παρακάτω:



Δικαίωμα στην ενημέρωση: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες
κατηγορίες Προσωπικών Πληροφοριών έχουμε συλλέξει, χρησιμοποιήσει,
γνωστοποιήσει ή πωλήσει σχετικά με εσάς κατά τους προηγούμενους 12
μήνες και τους σκοπούς αυτών των ενεργειών. Έχετε το δικαίωμα να
γνωρίζετε τις πηγές συλλογής αυτών των πληροφοριών και σε ποιον τις
έχουμε γνωστοποιήσει για επαγγελματικούς σκοπούς ή για πώληση.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε μια λίστα με τις Προσωπικές
Πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς κατά τους τελευταίους 12
μήνες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας. Μπορείτε να
ζητήσετε οποιαδήποτε ή όλες αυτές τις πληροφορίες έως και δύο φορές
σε διάστημα 12 μηνών. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα συμπληρώνοντας
και υποβάλλοντας μια Φόρμα Αίτησης για Δικαιώματα Απορρήτου, όπου αυτή είναι
διαθέσιμη (δείτε την ενότητα "Σύνδεσμος Φόρμας Αίτησης για τα Δικαιώματα
Απορρήτου της Καλιφόρνια" παρακάτω) ή επικοινωνώντας μαζί μας με μία από τις
μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα "Τρόποι επικοινωνίας" της παρούσας
Δήλωσης Απορρήτου.



Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε
ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς. Θα
αξιολογήσουμε το αίτημά σας και θα καθορίσουμε, στο πλαίσιο του CCPA,
ποιες Προσωπικές Πληροφορίες οφείλουμε να διαγράψουμε. Εάν
διατηρήσουμε τυχόν Προσωπικές Πληροφορίες, θα σας ειδοποιήσουμε για
αυτές που έχουμε διατηρήσει και για ποιο λόγο. Για τις πληροφορίες που
διαγράφουμε, θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά με τη μέθοδο διαγραφής.
Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας μια
Φόρμα Αίτησης για Δικαιώματα Απορρήτου, όπου αυτή είναι διαθέσιμη (δείτε την
ενότητα "Σύνδεσμος Φόρμας Αίτησης για τα Δικαιώματα Απορρήτου της Καλιφόρνια"
παρακάτω) ή επικοινωνώντας μαζί μας με μία από τις μεθόδους που αναφέρονται στην
ενότητα "Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας" της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.



Δικαίωμα εξαίρεσης από την πώληση των Προσωπικών σας
Πληροφοριών:Έχετε το δικαίωμα να μας δώσετε την οδηγία να μην
πωλήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες. Μπορείτε να ασκήσετε
αυτό το δικαίωμα συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας αυτήν τη Φόρμα
Αιτήματος Εξαίρεσης (σύνδεσμος εδώ) ή επικοινωνώντας μαζί μας με μία
από τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα "Τρόποι επικοινωνίας
μαζί μας" της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.



Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης: Δεν θα υποστείτε ούτε θα υπόκεισθε σε
καμία διαφορά τιμής ή ποιότητας υπηρεσίας από εμάς για την άσκηση
οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο του CCPA. Εάν
θεωρείτε ότι έχετε τύχει άδικης μεταχείρισης κατά την άσκηση
οποιουδήποτε από τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο του CCPA,
επικοινωνήστε αμέσως μαζί μας χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους
που αναφέρονται στην ενότητα "Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας" της
παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.



Επαλήθευση: Θα σας ζητήσουμε ορισμένες πληροφορίες για να
επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ως αιτούντα. Σε γενικές γραμμές, θα
σας ζητήσουμε πληροφορίες που έχουμε ήδη συλλέξει σχετικά με εσάς,
προκειμένου να εκτελέσουμε αυτήν την επαλήθευση. Για παράδειγμα, αν
υποβάλετε αίτημα "Δικαιώματος στην ενημέρωση", μπορεί να ζητήσουμε
το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση e-mail, τον αριθμό λογαριασμού,
εφόσον ισχύει, και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να
κάνουμε επιπλέον ερωτήσεις ή/και να επικοινωνήσουμε μαζί σας
απευθείας αν, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, αποφασίσουμε ότι
χρειαζόμαστε επιπλέον επαλήθευση.



Εκπρόσωποι: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εκπρόσωπο ο οποίος
θα ασκεί τα δικαιώματά σας εκ μέρους σας. Εάν ένας εκπρόσωπος
λειτουργεί ως Πληρεξούσιος, σύμφωνα με τις ενότητες 4000-4464 του
Κώδικα περί Πληρεξουσίων της Καλιφόρνια (California Probate Code), θα
επεξεργαστούμε αυτό το αίτημα. Εάν, ωστόσο, ο εκπρόσωπός σας δεν
παρέχει υπηρεσίες Πληρεξουσίου, θα χρειαστεί να μας παρέχετε γραπτή
άδεια σχετικά με το δικαίωμα του εκπροσώπου να ασκεί τα δικαιώματά
σας που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα για λογαριασμό σας.
Συμπεριλάβετε το πλήρες όνομά σας, τη διεύθυνση και το email που
σχετίζονται με το λογαριασμό σας σε εμάς, τον αριθμό μέλους σας,
εφόσον ισχύει, το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του εκπροσώπου,
καθώς και το email του. Στείλτε αυτήν την άδεια στη διεύθυνση
privacy@rci.com. Επιπλέον, εκτός από τη γραπτή σας άδεια, ενδέχεται να
επικοινωνήσουμε μαζί σας ή/και με τον αντιπρόσωπό σας για περαιτέρω
επαλήθευση του αιτήματος.



Σύνδεσμος για τη Φόρμα Αίτησης για τα Δικαιώματα Απορρήτου της
Καλιφόρνια:
Φόρμα πρόσβασης/διαγραφής

Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας
Εάν, αφού διαβάσετε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, έχετε ερωτήσεις, παράπονα ή
προβληματισμούς σχετικά με το απόρρητο, ή εάν επιθυμείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε
αίτημα αναφορικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες ή να λάβετε περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας που χρησιμοποιούνται για διεθνείς
μεταφορές, στείλτε ένα email στην Ομάδα Απορρήτου στη διεύθυνσηprivacy@rci.comή
στείλτε μια επιστολή στην (αναφέρετε την οντότητα εντός του Ομίλου Εταιρειών
Panorama ή την εμπορική επωνυμία με την οποία δραστηριοποιείστε συνήθως):
Panorama
Attn: Legal Team - Privacy
RCI Europe, Kettering Parkway,
Kettering, Northamptonshire, United Kingdom NN15 6EY

Εάν έχετε κάποιο παράπονο ή προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο
επεξεργαζόμαστε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες, θα μεριμνήσουμε ώστε να
αντιμετωπίσουμε τους εν λόγω προβληματισμούς. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας: βρείτε τον αριθμό και τις επιλογές επικοινωνίας για την περιοχή σας εδώ.
Μπορείτε επίσης να απευθύνετε το παράπονο/προβληματισμό σας στην αρμόδια αρχή
προστασίας δεδομένων.

