
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Η Holihouse σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της 
ιστοσελίδας της www.holihouse.gr και τα επεξεργάζεται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ και Ν. 4624/2019). 
Παρακάτω σας εξηγούμε πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε μέσω των 
φορμών εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Προσφοράς ή Αναζήτησης Καταλύματος), στο πλαίσιο 
της πανδημίας του κορωνοϊού (Covid-19). 

 

1. Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας; 

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η ατομική επιχείρηση του Ιωάννη 
Βουτσή του Γεωργίου με τον διακριτικό τίτλο «Holihouse» - σύμβουλοι διαχείρισης 
ακινήτων, που εδρεύει στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, στην οδό Παν. Καίσαρη αρ. 22 (στο 
εξής “Holihouse”). Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Holihouse τηλεφωνικά, στον αριθμό 
(+30) 2721027931 ή μέσω e-mail στη διεύθυνση info@holihouse.gr. 

 

2. Για ποιο σκοπό συλλέγει η Holihouse τα δεδομένα σας; 

Η Holihouse συλλέγει και αποθηκεύει τα δεδομένα που παρέχετε μέσα από τις φόρμες 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Προσφοράς ή Αναζήτησης Καταλύματος) αποκλειστικά και 
μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης δωρεαν καταλύματος σε ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid-19. Νομική βάση για την 
επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η ανάγκη λήψης μέτρων (προώθηση των δεδομένων 
για το σκοπό της επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους) κατ’ αίτησή σας προς το σκοπό της 
σύναψης σύμβασης δωρεάν παραχώρησης καταλύματος (άρθρο 6 παρ. 1 β) ΓΚΠΔ). 

 

3. Πώς και για πόσο χρόνο τηρούνται τα δεδομένα σας και σε ποιους κοινοποιούνται; 

Η Holihouse τηρεί τα δεδομένα που παρέχετε ως ιδιοκτήτης καταλύματος που προσφέρει 
φιλοξενία για δέκα (10) ημέρες με ασφάλεια σε ηλεκτρονική μορφή στον εξυπηρετητή της 
(server) ο οποίος βρίσκεται εντός Ε.Ε. και τηρεί το απαιτούμενο βάσει του ΓΚΠΔ επίπεδο 
ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, προωθεί 
στους ιδιοκτήτες που διαθέτουν κατάλυμα τα δεδομένα ενδιαφερομένων, ιατρών ή 
νοσηλευτών που αναζητούν φιλοξενία στον ίδιο νομό. Τα δεδομένα που παρέχετε ως 
ενδιαφερόμενος που αναζητά κατάλυμα τηρούνται για χρονικό διάστημα 14 ημερών και 
προωθούνται μέσω e-mail στους ιδιοκτήτες καταλυμάτων του νομού για τον οποίο 
ενδιαφέρεστε. 

 

4. Τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας 

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε οποιαδήποτε στιγμή σχετικά με το ποια προσωπικά 
σας δεδομένα τηρεί και επεξεργάζεται η Holihouse και τους αποδέκτες τους (δικαίωμα 
πρόσβασης). Επίσης έχετε δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ή 
να ζητήσετε τη διαγραφή τους, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό 
επεξεργασίας, καθώς και τον περιορισμό της επεξεργασίας, στις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από το νόμο. Τέλος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην 
αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σχετική νομοθεσία. 

 

http://www.holihouse.gr/
mailto:info@holihouse.gr


 

5. Ερωτήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας 

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση info@holihouse.gr. 

 

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση ως προς την παραπάνω Πολιτική 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε στη 
συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων σας στις φόρμες εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(Προσφοράς ή Αναζήτησης Καταλύματος). 
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