
ΕΝΤΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ/ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρακαλούμε τσεκάρετε ναι ή όχι στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχετε τώρα ή είχατε εσείς παρουσιάσει ξαφνικά συμπτώματα πυρετού ή βήχα
ή δυσκολία στην αναπνοή τις τελευταίες 14 ημέρες?

NAI OXI

Είχατε προσφέρει άμεση φροντίδα σε κάποιον ο οποίος είχε διαγνωστεί με λοίμωξη από τον
Covid-19 ή εργαστήκατε με υγειονομικούς υπάλληλους οι οποίοι επιμολύνθηκαν με Covid-19?

NAI OXI

Είχατε μείνει στην ίδια οικία με ασθενή με λοίμωξη Covid-19?

NAI OXI

Είχατε εργαστεί σε κοντινή απόσταση ή μοιραστήκατε το ίδιο περιβάλλον 
με κάποιον που είχε διαγνωστεί με λοίμωξη Covid-19?

NAI OXI



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

CAMPING ANTIPAROS
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 84007
E-mail: campantiparos@gmail.comTηλ. 22840-61221

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με  την είσοδό σας για διαμονή στο Camping Antiparos κατά τη διαδικασία checkin στη ρεσεψιόν, μας
 παραδίδετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το ή το διαβατήριό σας και συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:

.   Το Ονοματεπώνυμο σας 

.   Τον Α.Δ.Τ. ημερομηνία έκδοσης και Α.Τ. έκδοσης

.  Διεύθυνση e-mail

.   Το τηλέφωνό σας

.   Τον αριθμό παιδιών που σας συνοδεύουν και θα διανυκτερεύσουν επίσης στο χώρο 
μας και απογράφονται με την δική σας Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο στο checkin

.  Κάθε άλλη πληροφορία απαραίτητη για τη διαδικασία του checkin στο χώρο μας.

Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 
(άρθρο 4 αριθ. 1), όπου ορίζεται ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία 
που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα 
του πελάτη μας, για να επικοινωνούμε μαζί σας, να εκδίδουμε τα αντίστοιχα παραστατικά –αποδείξεις
μας αλλά και για την ορθή διαχείριση τυχόν κρούσματος από τon  Covid-19.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την παροχή των υπηρεσιών μας
και για την υγεία και ασφάλεια των πελατών μας και του προσωπικού μας και  είναι απαραίτητη
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση μεταξύ ημών.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι για το χρονικό διάστημα τριών (3)
μηνών ήτοι από την έναρξη λειτουργίας του Camping Antiparos στις 15/6/2020 λόγω 
της πανδημίας έως τη λήξη της το Σεπτέμβριο 2020.

Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο για την προάσπιση των συμφερόντων του 
Camping Antiparosσε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της μεταξύ μας σύμβασης σε δικαστήρια ή άλλες δημόσιες αρχές ή
σε περίπτωση που μας ζητηθούν για λόγους δημόσιας υγείας από τις αρμόδιες αρχές. Οι τρίτοι στους οποίους  
διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.

Με την παράδοση του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας  κατά το checkin στο Camping  
Antiparos ΔΗΛΩΝETE ΟΤΙ ΣΥΝΑΙΝEITE στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων  και εγκρίνετε τις ως άνω 
ενέργειες του Camping Antiparos έως το ανώτατο χρονικό διάστημα όπως περιγράφεται ανωτέρω.
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