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Στην HomeAway, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των
χρηστών μας. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο
συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε
αυτόν τον ιστότοπο, οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο της HomeAway και οποιαδήποτε εφαρμογή
κινητής τηλεφωνίας της HomeAway (συλλήβδην ο «Ιστότοπος»).
Σε αυτήν την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, χρησιμοποιούμε τους όρους «χρήστες» ή «εσείς» για
να αναφερθούμε σε σας ως χρήστη της υπηρεσίας HomeAway, ανεξάρτητα από το αν είστε:


ένας ταξιδιώτης που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για να αναζητήσει ακίνητα προς ενοικίαση
(ένας «Ταξιδιώτης»),



ένας ιδιοκτήτης ακινήτου, εκμισθωτής ή διαχειριστής ακινήτων («Ιδιοκτήτης»), ο οποίος έχει
καταχωρίσει ένα ή περισσότερα ακίνητα προς ενοικίαση στον Ιστότοπο, ή



οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το λογισμικό ή άλλα εργαλεία ή υπηρεσίες
που παρέχουμε στον Ιστότοπο.

Εκτός εάν εξηγούμε διαφορετικά σε αυτή την πολιτική, οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιμοποιούνται
σε αυτή την πολιτική έχουν την ίδια έννοια με αυτήν των Όρων και Προϋποθέσεων Ιδιοκτήτη και των
Όρων και Προϋποθέσεων Ταξιδιώτη
Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο,
συμπεριλαμβανομένης της καταχώρισης ή αναζήτησης ενός ακινήτου, της χρήσης οποιουδήποτε
εργαλείου ή υπηρεσίας στον Ιστότοπο, της δημοσίευσης οποιουδήποτε περιεχομένου, της
αποστολής ερωτημάτων ή άλλως.
Τι είναι η HomeAway;
Η HomeAway είναι ένας χώρος που επιτρέπει στους Ταξιδιώτες να βρουν ακίνητα προς ενοικίαση
από Ιδιοκτήτες. Είμαστε μέλος του ομίλου εταιρειών της Expedia, αλλά παρακαλούμε σημειώστε ότι
αυτή η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει μόνο για ιστότοπους της και εφαρμογές κινητής της
HomeAway στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Οι Ιστότοποι και οι εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας
που διαχειρίζονται άλλα μέλη του ομίλου Expedia διέπονται από ξεχωριστές πολιτικές ιδιωτικού
απορρήτου, οι οποίες θα είναι γενικά προσβάσιμες μέσω συνδέσμων σε αυτούς τους ιστότοπους και
εφαρμογές.
Σε αυτή την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, χρησιμοποιούμε τον όρο «Όμιλος HomeAway» για να
αναφερόμαστε στην HomeAway και σε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες του ομίλου,
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του ομίλου στον ευρύτερο Όμιλο εταιρειών της Expedia.
Ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών.
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Ποιος επεξεργάζεται τις Προσωπικές σας Πληροφορίες;
Πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά («Προσωπικές Πληροφορίες»)
συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από εμάς και
διαβιβάζονται και υποβάλλονται για επεξεργασία από εταιρείες του Ομίλου HomeAway και από
τρίτους επεξεργαστές δεδομένων που ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες μας ή τις οδηγίες μιας από
τις εταιρείες του Ομίλου HomeAway. Αυτά τα άτομα ενδέχεται να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στην
εκπλήρωση των αιτημάτων σας για πληροφορίες και στην παροχή εργαλείων και υπηρεσιών
υποστήριξης στον Ιστότοπο. Μπορεί επίσης να μας βοηθούν να διατηρούμε την ακεραιότητα και την
ασφάλεια του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών και των
email, όπως και των πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων στον Ιστότοπο.
Ενδέχεται επίσης να λαμβάνουμε κατά περιόδους τόσο προσωπικές όσο και μη προσωπικές
πληροφορίες σχετικά με εσάς από συνδεδεμένες οντότητες, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλες
ανεξάρτητες τρίτες πηγές και να τις προσθέτουμε στις πληροφορίες του λογαριασμού μας.
Παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να λαμβάνουμε περιλαμβάνουν το ταξιδιωτικό ιστορικό και
δημογραφικές πληροφορίες. Υποβάλλοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμφωνείτε με την εν
λόγω συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση ή/και επεξεργασία.
Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της HomeAway για να συνδεθείτε με άλλους ανθρώπους (για
παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε το δίκτυο της HomeAway για να επικοινωνήσετε με Ταξιδιώτες που
επιθυμούν να νοικιάσουν το ακίνητό σας), αυτή η επικοινωνία θα είναι επίσης προσπελάσιμη σε
εμάς και θα καλύπτεται από αυτή την πολιτική.
Ο Ιστότοπός μας μπορεί επίσης να συλλέγει και να αποθηκεύει κάποιες πληροφορίες
(συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών) τοπικά στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα περιήγησης και τις προσωρινές μνήμες δεδομένων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει,
για παράδειγμα, φωτογραφίες των ακινήτων που έχετε δει online. Χρησιμοποιούμε αυτές τις
πληροφορίες για να κάνουμε τον ιστότοπό μας γρηγορότερο όταν μας επισκέπτεστε και να σας
δείχνουμε ακίνητα που σας ενδιαφέρουν όταν επιστρέφετε στον Ιστότοπο.
Έχετε επίσης υπόψη σας ότι, όταν μοιράζεστε πληροφορίες στον Ιστότοπο, ενδέχεται να
καταχωρίζονται σε ευρετήρια μηχανών αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της Google, που μπορεί
να σημαίνει ότι οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται. Για παράδειγμα, εάν σχολιάσετε ένα ακίνητο στο
οποίο έχετε μείνει, η ανατροφοδότησή σας και οι πληροφορίες που παρέχετε στο πλαίσιο αυτής της
ανατροφοδότησης, μπορεί να είναι προσπελάσιμες δημοσίως (ή και σε άλλους ιστότοπους).
Παρακαλούμε προσέχετε τι αποκαλύπτετε και μην δημοσιεύετε πληροφορίες που αναμένετε να τις
διατηρήσετε ιδιωτικές. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις Οδηγίες Περιεχομένου,
https://www.homeaway.co.uk/info/about-us/legal/terms-conditions/content-guidelines, για τη χρήση
αυτών των λειτουργιών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο τρίτα μέρη,
περιλαμβανομένων και άλλων χρηστών, μπορούν να χρησιμοποιούν ή να γνωστοποιούν
πληροφορίες που δημοσιεύετε σε δημόσιες ενότητες του Ιστότοπου ή που μοιράζεστε απευθείας με
άλλους χρήστες ή τρίτους.
Ο Όμιλος της HomeAway χρησιμοποιεί επίσης την υπηρεσία Google Analytics για τη συλλογή
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη χρήση
cookies. Υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες στην Πολιτική για τα Cookies και στην πολιτική
ιδιωτικού απορρήτου της Google. Η Google μπορεί να συγκεντρώνει δεδομένα που συλλέγει από
διάφορες υπηρεσίες της, όπως οι Google Analytics, Google Translate, Google Maps και το YouTube.
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Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι ο Όμιλος HomeAway δεν έχει κανέναν έλεγχο επί της συλλογής
δεδομένων από την Google. Σας συνιστούμε θερμά να εξετάσετε την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου
της Google για λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές συλλογής δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Google χρησιμοποιεί δεδομένα εδώ:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/. Εάν θέλετε να εξαιρεθείτε από το Google
Analytics, διαβάστε αυτό: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε
Σε διάφορες χρονικές στιγμές, μπορεί να μας παρέχετε πληροφορίες. Αυτό περιλαμβάνει
πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιούν προσωπικά, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος
και του επωνύμου σας, του αριθμού τηλεφώνου σας, των ταχυδρομικών διευθύνσεων και των
διευθύνσεων email, του αριθμού φαξ και των πληροφοριών της πιστωτικής σας κάρτας. Για
παράδειγμα, για να στείλουμε ένα αίτημα ή ερώτημα από έναν Ταξιδιώτη σε έναν Ιδιοκτήτη, ίσως
χρειαστεί να γνωρίζουμε όλα ή μερικά από τα παρακάτω: το πλήρες ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση,
τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email, την τρέχουσα τοποθεσία σας και, στην περίπτωση
καταχώρισης ενός Ιδιοκτήτη, έναν τρόπο πληρωμής. Μπορεί επίσης να μας δώσετε προσωπικές
πληροφορίες άλλες φορές, όπως κατά την εγγραφή σας στον Ιστότοπο, κατά την υποβολή μιας
διαφήμισης για ένα ακίνητο ή την επικοινωνία με άλλον χρήστη του Ιστότοπου. Μπορεί επίσης να
λάβουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν καταχωρίζετε πληροφορίες οικονομικών λογαριασμών
για την επεξεργασία πληρωμών.

Εάν δημιουργείτε ή χρησιμοποιείτε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον Ιστότοπο, ο
πάροχος του μέσου κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να μας στείλει πληροφορίες σύμφωνα με τις
πολιτικές του. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες, όπως το
όνομά σας, την εικόνα του προφίλ σας, το φύλο, τις λίστες των φίλων σας και οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες έχετε επιλέξει να διαθέσετε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν έχετε φίλους που
χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, μπορεί επίσης να
μοιράζονται δικές σας πληροφορίες μαζί μας μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Εάν
θέλετε να αποτρέψετε αυτή την κοινή χρήση, μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας τις
ρυθμίσεις/προτιμήσεις του λογαριασμού σας στους αντίστοιχους παρόχους μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
Μπορεί επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες από cookies, web beacons ή παρόμοιες τεχνολογίες
από το διαδίκτυο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς το κάνουμε αυτό στη σχετική
ενότητα αυτής της πολιτικής παρακάτω και στη δική μας Πολιτική για τα Cookies. Χρησιμοποιούμε
δημόσια προσβάσιμες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που μας παρέχονται και
να διαχειριστούμε και να επεκτείνουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της HomeAway. Με την εκ
των προτέρων συγκατάθεση του χρήστη, κατά περίπτωση, που μπορεί να ανακληθεί σε
οποιαδήποτε στιγμή, για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που έζουν ζητηθεί από τους χρήστες,
συλλέγουμε επίσης διευθύνσεις IP, αναγνωριστικά στοιχεία κινητών συσκευών, δεδομένα σχετικά με
την τοποθεσία σας, την περιήγηση και δεδομένα ροής πολυμέσων όταν είστε συνδεδεμένοι στον
Ιστότοπο, τα ακίνητα που βλέπετε, τι αναζητήσατε, τη διάρκεια της επίσκεψής σας και άλλα στοιχεία
της δραστηριότητάς σας στο διαδίκτυο. Εάν μας ζητήσετε να συνδεθούμε με άλλους ιστότοπους (για
παράδειγμα εάν μας ζητήσετε να συνδεθούμε με το λογαριασμό σας στο Facebook), μπορεί να
λάβουμε πληροφορίες και με αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που
πραγματοποιούμε μέσω ενός Ιστότοπου, χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς ή μη ηλεκτρονικούς
ελέγχους για την παρακολούθηση των εν λόγω επικοινωνιών για σκοπούς εμπιστοσύνης και
ασφάλειας. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συλλογής προσωπικών στοιχείων,
ανατρέξτε στην ενότητα Έρευνες και Ενημερωτικά δελτία παρακάτω. Λαμβάνουμε δεδομένα από
εσάς είτε όταν προσθέτετε τα προσωπικά σας στοιχεία, είτε μέσω αυτόματης συλλογής πληροφοριών
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σχετικά με εσάς καθώς χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όταν σας μιλάμε ή από τρίτα μέρη ή τρίτους
ιστότοπους. Οι πληροφορίες τρίτων μερών μπορεί να περιλαμβάνουν οικονομικές πληροφορίες από
τους συνεργάτες επεξεργασίας πληρωμών που χρησιμοποιούμε για την ενημέρωση των αρχείων
μας και για την πρόληψη και ανίχνευση της απάτης, πληροφορίες από τον πάροχο κινητής
τηλεφωνίας, εάν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω μιας κινητής συσκευής ή πληροφορίες από
ένα τρίτο μέρος, όπως από έναν ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης ή ταξιδιών.
Μπορεί να συλλέγουμε κριτικές που έχουν γραφεί από ταξιδιώτες για ένα ακίνητο στο οποίο έχουν
μείνει («Κριτική Ταξιδιώτη») ή/και έχουν γραφεί από τους Ιδιοκτήτες κατά τη διαμονή ενός Ταξιδιώτη
(«Κριτικές Ιδιοκτητών»). Οι Κριτικές Ταξιδιωτών εμφανίζονται στον Ιστότοπό μας, ενώ οι Κριτικές
Ιδιοκτητών θα γνωστοποιούνται μόνο στους Ιδιοκτήτες που λαμβάνουν ένα αίτημα ερώτησης ή
κράτησης από τον εν λόγω Ταξιδιώτη. Οι Κριτικές Ιδιοκτητών επιτρέπουν σε έναν Ιδιοκτήτη να
γνωρίζει περισσότερα για τον Ταξιδιώτη που έχει έρθει σε επαφή μαζί του και συνεπώς να αυξήσει
την εμπιστοσύνη του στην πλατφόρμα μας. Οι Ιδιοκτήτες πρέπει να συμμορφώνονται με τους Όρους
και Προϋποθέσεις Ιδιοκτητών και το ισχύον δίκαιο και αυτό δεν περιλαμβάνει τη χρήση
οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με έναν Ταξιδιώτη για διακρίσεις σε βάρος του εν λόγω
Ταξιδιώτη.
Πώς χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες
Πρωταρχικός στόχος μας στη συλλογή των προσωπικών σας πληροφοριών είναι να σας παρέχουμε
τις υπηρεσίες που ζητήσατε και εκείνες που πιστεύουμε ότι θα βελτιστοποιήσουν τη χρήση του
Ιστότοπου. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς
για τους παρακάτω σκοπούς:












Για τις υπηρεσίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ή για την υποστήριξη του αιτήματός σας·
Για να επικοινωνούμε μαζί σας κατά διαστήματα με κρίσιμες ενημερώσεις χρηστών ή υπηρεσιών·
Για να στέλνουμε άλλα μηνύματα που είναι χρήσιμα στην υπηρεσία που παρέχουμε στον
Ιστότοπο·
Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους με τους οποίους διεξάγετε (ή έχετε συμφωνήσει να διεξάγετε)
επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, εάν είστε Ιδιοκτήτης και ένας Ταξιδιώτης που έχει κάνει κράτηση ή
σας έχει κάνει κάποια ερώτηση χρειάζεται τα στοιχεία σας, μπορούμε να τα μεταβιβάσουμε· ή εάν
είστε Ταξιδιώτης και ένας Ιδιοκτήτης με τον οποίο έχετε κάνει κράτηση χρειάζεται να επικοινωνήσει
μαζί σας, μπορούμε να του δώσουμε τα στοιχεία σας·
Για την παροχή εξατομικευμένου, στοχευόμενου ή βασισμένου στην τοποθεσία σας περιεχομένου,
υπηρεσιών και διαφημίσεων από εμάς και από τρίτους με την εκ των προτέρων συγκατάθεση του
χρήστη, η οποία μπορεί να ανακληθεί σε οποιαδήποτε στιγμή·
Εάν είναι αναγκαίο, για να μετρήσουμε το ενδιαφέρον σας και να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις
υπηρεσίες και τον Ιστότοπό μας·
Για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον Ιστότοπο ή τις πληροφορίες του
Ομίλου HomeAway, της μητρικής μας εταιρείας και των θυγατρικών της ή/και των θυγατρικών μας
μέσω email και μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης·
Για να συγκρίνουμε πληροφορίες για την ακρίβειά τους και να τις επαληθεύσουμε με τρίτους·
Για να παρέχουμε πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ανταπόκριση των
ιδιοκτητών σε ερωτήσεις στον Ιστότοπο, για να βελτιώσουμε την εμπειρία των Ταξιδιωτών με τη
χρήση ανώνυμων και συγκεντρωτικών πληροφοριών·
Για να εντοπίζουμε, να διερευνούμε και να αποτρέπουμε μια δραστηριότητα που νομίζουμε ότι
μπορεί να είναι δυνητικά παράνομη ή επιβλαβής και να επιβάλλουμε την Πολιτική Ιδιωτικού
Απορρήτου ή/και τους Όρους μας ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό αναφέρεται στο παρόν ή στην

4

εν λόγω Πολιτική. Συγκεντρώνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κίνηση του ιστότοπου, τις
πωλήσεις και άλλες εμπορικές πληροφορίες, τα οποία μεταβιβάζουμε σε τρίτους που θα μας
βοηθήσουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε σε εσάς. Χρησιμοποιούμε επίσης
δημογραφικές πληροφορίες για την προσαρμογή του Ιστότοπου και μοιραζόμαστε αυτές τις
πληροφορίες με τρίτους, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια καλύτερη εικόνα της
πελατειακής μας βάσης και των γενικών καταναλωτικών τάσεων και
Για να μας βοηθήσουν να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις
συμμόρφωσης - για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες
που έχουμε για σας για να πραγματοποιούμε ελέγχους ιστορικού, για τον έλεγχο υποψηφίων
Ιδιοκτητών έναντι των επίσημων καταλόγων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό και για
πιστωτικούς ελέγχους.
Πώς μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τις Προσωπικές σας Πληροφορίες
Μπορούμε να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να εφαρμόσουμε τις πολιτικές
μας, να υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του
Ομίλου της HomeAway, του Ιστότοπου και των χρηστών του Ιστότοπου, να συμμορφωθούμε με τις
νομικές μας υποχρεώσεις ή για το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας, το δημόσιο συμφέρον ή την
επιβολή του νόμου σε οποιαδήποτε χώρα όπου ο Όμιλος HomeAway έχει νομικά πρόσωπα ή
θυγατρικές. Για παράδειγμα, μπορούμε να απαντήσουμε σε ένα έγκυρο αίτημα μιας υπηρεσίας
επιβολής του νόμου ή μιας κανονιστικής ή κρατικής αρχής (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών
αρχών). Μπορούμε επίσης να γνωστοποιήσουμε δεδομένα σχετικά με πραγματικές ή προτεινόμενες
αντιδικίες ή να προστατέψουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία, τους ανθρώπους μας και άλλα
δικαιώματα ή συμφέροντα.
Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων άλλων θυγατρικών του
Ομίλου HomeAway), οι οποίοι συμβάλλουν στην παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
σε σας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τρίτα μέρη που φιλοξενούν τους διακομιστές του ιστότοπού
μας, παρέχουν ανάλυση δεδομένων, βοήθεια μάρκετινγκ και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.
Αυτές οι εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες όπως απαιτείται για την
εκτέλεση των λειτουργιών τους, αλλά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ως εξής:







Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
τρίτων, παρέχουμε τις πληροφορίες επικοινωνίας σας σε αυτά τα τρίτα μέρη, ώστε να
επικοινωνήσουν μαζί σας·
Κατά τη δημιουργία ενός προφίλ στον Ιστότοπό μας, οι πληροφορίες στο προφίλ σας ενδέχεται να
είναι διαθέσιμες για προβολή από άλλους χρήστες του Ιστότοπού μας·
Θα προβάλουμε ένα όνομα χρήστη (που θα έχει ληφθεί από το προφίλ σας) με οποιοδήποτε
περιεχόμενο που συνεισφέρετε στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης Κριτικής Ιδιοκτητών,
Κριτικής Ταξιδιωτών, απαντήσεις Ιδιοκτητών σε Κριτικές Ταξιδιωτών, αναρτήσεις σε φόρουμ ή
οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που υποβλήθηκε από ένα Χρήστη)·
Με έναν Ιδιοκτήτη, εάν του στείλετε ένα ερώτημα μέσω του Ιστότοπου·
Με έναν Ιδιοκτήτη, εάν υποβάλετε αυτό που θεωρούμε ότι αποτελεί παράπονο είτε online είτε
μέσω του Ιστότοπού μας, μέσω email σε εμάς ή μέσω τηλεφώνου και συμφωνήσετε να
κοινοποιήσουμε το όνομά σας και το παράπονό σας στον Ιδιοκτήτη·
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Με έναν άλλο χρήστη, εάν έχετε συνεργαστεί ή μπορεί να συνεργαστείτε μαζί του·
Μπορούμε να εμφανίσουμε στατιστικά στοιχεία χρήσης, όπως πληροφορίες σχετικά με την
ανταπόκριση των ιδιοκτητών, στις καταχωρίσεις·
Με εταιρείες του Ομίλου HomeAway ή/και των συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών μας στον
τομέα της ψυχαγωγίας και των ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που αναφέρονται
εδώ·
Με άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για να συμπεριλάβουμε όλες ή μέρος των
καταχωρίσεων ακινήτων των Ιδιοκτητών ή να παρέχουμε κατά τα άλλα προωθητικές ή άλλες
υπηρεσίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας ή αυτές του Ομίλου της HomeAway. Αυτό
μπορεί να περιλαμβάνει την παρουσίαση των καταχωρίσεων και των φωτογραφιών σας σε άλλους
ιστότοπους·
Με οποιοδήποτε τρίτο μέρος που μας ζητήσατε να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες,
οι οποίες, ως παράδειγμα στην περίπτωση του Facebook, μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες
ταυτοποίησης, εάν μας ζητήσατε να συνδεθούμε με το λογαριασμό σας στο Facebook ή
Με οποιεσδήποτε αρμόδιες φορολογικές αρχές ή άλλες αρχές που έχουν τη δυνατότητα να
εισπράττουν φόρους, όπου χρειάζεται να πληρώνουμε φόρους από ή για λογαριασμό Ταξιδιωτών
ή Ιδιοκτητών σε φορολογικές αρχές σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις και να
συμμορφωνόμαστε με κάθε έγκυρο αίτημα
Ίσως έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας μέσω ενός υπερσυνδέσμου από τον ιστότοπο ενός από
τους εμπορικούς μας εταίρους. Εάν ναι, συμφωνείτε να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά σας
στοιχεία και οι πληροφορίες αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μοτίβων συμπεριφοράς, με τον εν
λόγω εμπορικό εταίρο σύμφωνα με τη συμβατική σχέση μας με αυτόν.
Εάν οποιοδήποτε μέρος του Ομίλου HomeAway πωληθεί ή κάποια στοιχεία του ενεργητικού του
μεταβιβαστούν σε τρίτους, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί επίσης να μεταβιβαστούν. Οι
δυνητικοί αγοραστές και οι σύμβουλοί τους ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ως μέρος
της διαδικασίας πώλησης. Ωστόσο, η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών θα εξακολουθήσει
να υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Ομοίως, οι προσωπικές σας
πληροφορίες μπορεί να μεταβιβαστούν σε έναν τελικό διάδοχο στην σχετικά απίθανη περίπτωση
εκκαθάρισης, πτώχευσης ή δικαστικά επιβαλλόμενης διαχείρισης. Η βάση δεδομένων Ιδιοκτητών,
Ταξιδιωτών και χρηστών μπορεί να πωληθεί ξεχωριστά από την υπόλοιπη επιχείρηση, συνολικά ή
σε πολλά μέρη. Θα μπορούσε η επιχείρηση του αγοραστή να είναι διαφορετική από τη δική μας.
Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε συγκεντρωτικές ή ανώνυμες πληροφορίες με τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών και των επενδυτών. Για παράδειγμα, μπορεί να πούμε
στους διαφημιστές μας τον αριθμό των επισκεπτών στους ιστότοπούς μας. Αυτές οι πληροφορίες δεν
περιέχουν οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη περιεχομένου
και υπηρεσιών που ελπίζουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν και για να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα
της διαφήμισής μας.
Διεθνείς μεταφορές δεδομένων
Οι προσωπικές πληροφορίες σχετικά με χρήστες μπορούν να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε
επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών διατηρούμε
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρών (όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) που
βρίσκονται εκτός της χώρας ή της περιοχής κατοικίας σας.
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Αυτές οι χώρες ενδέχεται να μην έχουν νόμους για την προστασία των δεδομένων τόσο πλήρεις όσοι
εκείνοι της χώρας ή της περιοχής σας, αλλά λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι το
απόρρητό σας προστατεύεται σε οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού
Απορρήτου.
Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, κατανοείτε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να
μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις μας και σε εκείνες των παρόχων υπηρεσιών μας, όπως
περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου.
Ενημερωτικά δελτία
Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία του ενημερωτικού δελτίου. Εμείς και ο όμιλος της
HomeAway μπορούμε να προσφέρουμε κατά καιρούς διαφορετικά ενημερωτικά δελτία μέσω email,
με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε εμείς ή αυτοί. Όλοι οι Χρήστες μπορούν να
ακυρώσουν τη συνδρομή τους σε αυτά τα ενημερωτικά δελτία μέσω email σε οποιαδήποτε στιγμή
μέσω του Κέντρου Προτιμήσεων Επικοινωνιών, αν και μπορεί να χρειαστεί ένα σύντομο χρονικό
διάστημα μέχρι να εφαρμοστούν οι αλλαγές στις προτιμήσεις σας.
Έρευνες
Μπορεί να χρησιμοποιούμε έρευνες για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες μας.
Κατά καιρούς, ζητάμε τη συμβολή των χρηστών για να αξιολογήσουμε πιθανά χαρακτηριστικά και
υπηρεσίες. Η απόφαση να απαντήσετε σε μια έρευνα είναι αποκλειστικά δική σας. Χρησιμοποιούμε
πληροφορίες από έρευνες για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
Παιχνίδια
Κατά καιρούς, μπορεί να παρέχουμε παιχνίδια στον Ιστότοπο. Αυτά τα παιχνίδια ενδέχεται να
επιτρέπουν τη σύνδεση με άλλους χρήστες ή τρίτους. Εάν συμβαίνει αυτό, συμφωνείτε ότι οι
προσωπικές σας πληροφορίες μεταβιβάζονται ανάλογα.
Εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας
Όταν λαμβάνετε ή χρησιμοποιείτε εφαρμογές που σχετίζονται με τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να
λάβουμε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας και την κινητή συσκευή σας,
συμπεριλαμβανομένου ενός αποκλειστικού αναγνωριστικού για τη συσκευή σας. Μπορεί να
χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε υπηρεσίες με βάση την τοποθεσία,
όπως διαφημίσεις, αποτελέσματα αναζητήσεων και άλλο εξατομικευμένο περιεχόμενο. Οι
περισσότερες κινητές συσκευές σάς επιτρέπουν να απενεργοποιείτε τις υπηρεσίες τοποθεσίας. Εάν
έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των υπηρεσιών τοποθεσίας της συσκευής
σας, σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της συσκευής σας ή να επικοινωνήσετε με τον
φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή τον κατασκευαστή της συσκευής σας.
Τηλεφωνικές κλήσεις
Εκτός από τη συλλογή δεδομένων online και από την αλληλογραφία, μπορούμε επίσης να μιλήσουμε
μαζί σας προσωπικά (για παράδειγμα, σε μια συνάντηση Ιδιοκτητών) ή τηλεφωνικά. Με την εκ των
προτέρων συγκατάθεση του χρήστη, καταγράφουμε συχνά τηλεφωνικές συνομιλίες για λόγους
διασφάλισης της ποιότητας και για λόγους εκπαίδευσης. Αυτές οι εγγραφές διέπονται επίσης από την
παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και διατηρούμε αυτά τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο που
διατηρούμε και τα άλλα δεδομένα. Οι εγγραφές των κλήσεων μπορεί επίσης να μεταφερθούν σε
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τοποθεσίες ή να υποστούν επεξεργασία οπουδήποτε στον κόσμο.
Ερωτήματα και άλλες ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Οι Ταξιδιώτες μπορούν να στέλνουν ερωτήματα στους Ιδιοκτήτες μέσω ενός Ιστότοπου και οι
Ταξιδιώτες και οι Ιδιοκτήτες μπορούν επίσης να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω εργαλείων σε έναν
Ιστότοπο. Εάν επιλέξετε να στείλετε ένα ερώτημα σε έναν Ιδιοκτήτη σε έναν Ιστότοπο, το όνομά σας
και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που παρέχετε θα είναι ορατά στον αντίστοιχο Ιδιοκτήτη, ώστε να
μπορεί να απαντήσει σε εσάς. Τα ερωτήματα που αποστέλλονται μέσω του συστήματος της
HomeAway είναι επίσης διαθέσιμα για ανασκόπηση από τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και
τους εκπροσώπους μας, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες
ως μέρος των υπηρεσιών που παρέχουμε.
Εάν οι Ταξιδιώτες και οι Ιδιοκτήτες εμπλέκονται περαιτέρω σε επικοινωνίες μέσω ενός Ιστότοπου, θα
έχουμε επίσης πρόσβαση σε αυτές τις επικοινωνίες, τις οποίες μπορούμε να παρακολουθούμε για
λόγους εμπιστοσύνης και ασφάλειας και για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Εάν εμπλέκεστε σε τέτοιες επικοινωνίες και καλέσετε το άλλο μέρος, ίσως σας ζητηθεί να αφήσετε
τον αριθμό τηλεφώνου σας για επιστροφή της κλήσης. Μην μοιράζεστε πληροφορίες μέσω e-mail ή
σε τηλεφωνικές κλήσεις εάν δεν είστε προετοιμασμένοι να επιτρέψετε σε αυτό το άτομο και τον Όμιλο
HomeAway να τις διαθέτει, όπως, μεταξύ άλλων, πληροφορίες πιστωτικών καρτών και τραπεζικών
λογαριασμών. Πριν γνωστοποιήσετε οποιαδήποτε στοιχεία από πιστωτικές κάρτες ή τραπεζικούς
λογαριασμούς ή καταβάλετε οποιεσδήποτε πληρωμές, παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να
επισκεφτείτε τις σελίδες της κοινότητάς μας όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες
σχετικά με την υποκλοπή μέσω «ηλεκτρονικού ψαρέματος» (phishing) και τον τρόπο μείωσης του
κινδύνου.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε κατά καιρούς διακομιστές τρίτων για την αποστολή και την
παρακολούθηση της λήψης τέτοιων επικοινωνιών και την ανάλυση του μοτίβου των εν λόγω
επικοινωνιών για λόγους εμπιστοσύνης και ασφάλειας, όπως και για τη συλλογή δεδομένων (σε
ανώνυμη βάση), για να μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της επιχείρησής μας. Το σύστημά
μας δεν διατηρεί τα μηνύματα απεριόριστα και μπορεί να μην είναι προσβάσιμα μετά την παράδοσή
τους.Παρακαλούμε λοιπόν να εκτυπώνετε αντίγραφα των μηνυμάτων που είναι σημαντικά για
σας- για παράδειγμα, μια απόδειξη πληρωμής ή επιβεβαίωση κράτησης.
Πώς προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες αφού βρεθούν στην κατοχή μας;
Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας
πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια ή
καταστροφή ή ζημία των προσωπικών σας πληροφοριών. Αν και κανένα σύστημα δεν είναι
απολύτως ασφαλές, πιστεύουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζει ο Ιστότοπος μειώνουν την ευπάθειά μας
σε προβλήματα ασφαλείας σε επίπεδο κατάλληλο για τον τύπο των εμπλεκόμενων δεδομένων.
Έχουμε καθιερώσει μέτρα ασφαλείας για την προστασία της βάσης δεδομένων των χρηστών μας και
η πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων περιορίζεται εσωτερικά. Ωστόσο, παραμένει ευθύνη κάθε
χρήστη:




Να προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον δικό του λογαριασμό χρήστη·
Να διασφαλίζει ότι κανείς άλλος δεν θα χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο όταν η συσκευή του χρήστη
έχει συνδεθεί στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης στη συσκευή μέσω μιας
σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, Wi-Fi ή κοινόχρηστης πρόσβασης που χρησιμοποιεί)·
Να αποσυνδέεται ή να κλείνει τη σελίδα του Ιστότοπου όταν δεν τη χρησιμοποιεί·
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Όπου είναι απαραίτητο, να διατηρεί μυστικό τον κωδικό πρόσβασής του ή άλλες πληροφορίες
πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασής σας και τα στοιχεία σύνδεσης είναι προσωπικά και δεν θα
πρέπει να δίνονται σε κανέναν άλλο χρήστη ή να χρησιμοποιούνται για την παροχή κοινής
πρόσβασης, για παράδειγμα μέσω ενός δικτύου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν κωδικό
πρόσβασης που είναι μοναδικός για τη χρήση του Ιστότοπου - μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό
πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για έναν άλλον ιστότοπο ή λογαριασμό email και
Για τη διατήρηση επαρκούς ασφάλειας στο διαδίκτυο και την αποφυγή απειλών κατά της
ασφάλειας. Για παράδειγμα, εάν ο λογαριασμός σας email ή ο λογαριασμός σας στο Facebook έχει
διακυβευτεί, αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει την πρόσβαση στο λογαριασμό που διατηρείτε μαζί
μας, εάν μας δώσατε αυτά τα στοιχεία ή/και επιτρέψατε πρόσβαση μέσω αυτών των λογαριασμών.
Εάν ο λογαριασμός σας email έχει διακυβευτεί, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μας
ζητηθεί να επαναφέρουμε έναν κωδικό πρόσβασης και να αποκτηθεί πρόσβαση στο λογαριασμό
που διατηρείτε σε εμάς. Θα πρέπει να διατηρείτε όλα τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή.
Εάν πιστεύετε ότι κάποιος από τους λογαριασμούς σας έχει διακυβευτεί, θα πρέπει να αλλάξετε τα
διαπιστευτήρια του λογαριασμού που διατηρείτε σε εμάς και ειδικά να βεβαιωθείτε ότι
οποιοσδήποτε διακυβευμένος λογαριασμός δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο λογαριασμό που
διατηρείτε σε εμάς. Θα πρέπει επίσης να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό, ώστε να
μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να διατηρήσετε τον λογαριασμό σας ασφαλή και, εάν χρειαστεί,
να ειδοποιήσουμε οποιονδήποτε άλλο μπορεί να έχει επηρεαστεί.
Σημειώστε ότι, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται από εμάς και τους τρίτους που έχουμε προσλάβει, το
διαδίκτυο δεν είναι γενικά ένα ασφαλές μέρος. Ως αποτέλεσμα, άλλοι μπορεί παρά ταύτα να
παραβιάσουν ή να προσπελάσουν ιδιωτικές μεταδόσεις ή δεδομένα.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι και προσθήκες προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης
Εάν οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου σας συνδέει με άλλους ιστότοπους, οι συγκεκριμένοι
ιστότοποι δεν λειτουργούν βάσει της παρούσας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου. Σας συνιστούμε να
εξετάσετε τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου που δημοσιεύονται σε αυτούς τους άλλους ιστότοπους
για να κατανοήσετε τις διαδικασίες τους για τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των προσωπικών
πληροφοριών. Αυτό μπορεί επίσης να συμβαίνει όταν οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου
χρησιμοποιεί προσθήκες προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης από άλλους ιστότοπους όπως το
Facebook. Προσθήκες προγραμμάτων (plug-ins) όπως το κουμπί «Like» του Facebook, το «Σχόλια»
και το «Facebook Connect» μπορούν να αναγνωριστούν από ένα από τα λογότυπα του Facebook,
όπως το εικονίδιο "f" ή το εικονίδιο «thumbs-up» του Facebook και στην πράξη είναι σαν στοιχεία του
Facebook, ενσωματωμένα στον Ιστότοπο. (Η λίστα των προσθηκών προγραμμάτων κοινωνικής
δικτύωσης του Facebook και των εικονιδίων τους βρίσκεται εδώ). Προσφέρουμε επίσης την επιλογή
να εγγραφείτε στον Ιστότοπό μας μέσω της προσθήκης «Facebook Connect», η οποία επιτρέπει
στους εγγεγραμμένους χρήστες του Facebook να εγγραφούν στον Ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας
τα δεδομένα του λογαριασμού τους στο Facebook χωρίς να πληκτρολογήσουν τα απαιτούμενα
δεδομένα στη σελίδα μας. Αντ' αυτού, η διεύθυνση email σας και το Facebook ID σας θα
μεταφερθούν από το Facebook σε μας και θα αποθηκευτούν από εμάς. Όταν καταλήξετε σε
οποιονδήποτε ιστότοπο που χρησιμοποιεί αυτές τις προσθήκες προγραμμάτων, το πρόγραμμα
περιήγησής σας στέλνει ορισμένες πληροφορίες στο Facebook. Όπως συμβαίνει και με άλλους
ιστότοπους που χρησιμοποιούν αυτές τις προσθήκες προγραμμάτων, δεν ελέγχουμε αυτήν την
ανταλλαγή δεδομένων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που λαμβάνει το
Facebook όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο με μία από αυτές τις προσθήκες προγραμμάτων τους
(plug-ins), σας συνιστούμε να επισκεφθείτε τη σελίδα κέντρου βοήθειας του Facebook.
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Τι είναι τα Cookies, τα Web Beacons και τα Clear GIF και γιατί τα χρησιμοποιούμε;
Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από ορισμένες από τις
ιστοσελίδες μας. Εμείς ή τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από εμάς μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies
για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τη ροή των ιστοσελίδων μας, να προσαρμόσουμε τις
υπηρεσίες μας, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις μας, να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα
προώθησης και να προαγάγουμε την εμπιστοσύνη και την ασφάλειά μας. Τα cookies
χρησιμοποιούνται συνήθως στους περισσότερους κύριους δικτυακούς τόπους συναλλαγών με τον
ίδιο τρόπο που τα χρησιμοποιούμε εδώ στον Ιστότοπό μας.
Ο Ιστότοπός μας διαθέτει μια ειδική ενότητα για τα cookies που μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
Μπορείτε να διαγράψετε και να αποκλείσετε όλα τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, αλλά κάποιες
ενότητες του Ιστότοπου δεν θα λειτουργούν. Θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί όσον αφορά στη χρήση
των cookies μας. Ακόμη και αν περιηγείστε μόνο στον Ιστότοπο, συλλέγονται αυτόματα ορισμένες
πληροφορίες σχετικά με εσάς (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του υπολογιστή και της
σύνδεσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, των λεπτομερειών του
λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας και του χρόνου πρόσβασης στον Ιστότοπο). Αυτές οι
πληροφορίες θα συλλέγονται κάθε φορά που θα αποκτάτε πρόσβαση τον Ιστότοπο και θα
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού
Απορρήτου.
Μπορείτε να μειώσετε τα cookies των πληροφοριών που συλλέγονται από τη συσκευή σας. Ένας
εύκολος τρόπος να το κάνετε αυτό είναι συνήθως η αλλαγή στις ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησης. Η πολιτική μας για τα cookies σάς λέει πώς να το κάνετε αυτό. Εάν το κάνετε αυτό, θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι (α) η χρήση του Ιστότοπου μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά (και ενδεχομένως
να αποκλειστεί πλήρως), (β) μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η εμπειρία σας σε αυτό τον Ιστότοπο και
σε άλλους ιστότοπους που χρησιμοποιούν cookies για τη βελτίωση ή εξατομίκευση της εμπειρίας
σας και (γ) μπορεί να μην βλέπετε διαφημίσεις που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας και άλλους ιστότοπους. Μπορείτε να μάθετε πώς να κάνετε αυτές
τις αλλαγές στο πρόγραμμα περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Εκτός κι αν έχετε προσαρμόσει
τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει τα cookies, το σύστημά μας θα
στείλει cookies αμέσως μόλις επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο,
παρέχετε τη συγκατάθεσή σας με τα παραπάνω, εκτός εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος
περιήγησής σας.
Συγκεντρώνουμε και μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου από Ιδιοκτήτες
και Ταξιδιώτες με μία ή περισσότερες τρίτες εταιρείες παρακολούθησης, με σκοπό την αναφορά
στατιστικών στοιχείων. Σε αυτή τη σύνδεση, ορισμένες από τις σελίδες που επισκέπτεστε στον
Ιστότοπό μας χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές εικόνες που τοποθετούνται στον κώδικα του ιστότοπου
και ονομάζονται ετικέτες εικονοστοιχείων (επίσης «clear GIFs» ή «Web Beacons») και μπορούν να
εξυπηρετήσουν πολλούς από τους ίδιους σκοπούς που εξυπηρετούν και τα cookies. Παρακαλούμε
κάντε κλικ εδώγια να δείτε τα cookies που χρησιμοποιούμε όταν περιηγείστε τον ιστότοπό μας.
Τα Web beacons μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας των
χρηστών από τη μία σελίδα στην άλλη, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ροή της διαδικτυακής κυκλοφορίας.
Οι τρίτοι πάροχοι διαφημιστικών υπηρεσιών μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν Web Beacons για να
σας αναγνωρίζουν όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο και για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του
τρόπου με τον οποίο βρήκατε τον Ιστότοπο. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν
την πρακτική και για να γνωρίζετε τις επιλογές σας σχετικά με τη μη χρήση αυτών των πληροφοριών
από αυτές τις εταιρείες, κάντε κλικ εδώ.
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Εμφάνιση προσαρμοσμένων διαφημίσεων/επιλογών σας
Οι διαφημίσεις που βλέπετε σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχονται από εμάς ή από τους παρόχους
υπηρεσιών μας. Επιτρέπουμε όμως και σε άλλα τρίτα μέρη να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις
δραστηριότητές σας στο διαδίκτυο μέσω cookies και άλλων τεχνολογιών. Αυτά τα τρίτα μέρη
περιλαμβάνουν (1) άλλες εταιρείες του Ομίλου HomeAway ή/και θυγατρικές τους, (2)
επιχειρηματικούς εταίρους, οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες όταν βλέπετε ή αλληλεπιδράτε με μία
από τις διαφημίσεις τους στους ιστότοπούς μας και (3) διαφημιστικά δίκτυα, τα οποία συλλέγουν
πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας όταν βλέπετε ή αλληλεπιδράτε με κάποια από τις
διαφημίσεις που τοποθετούν σε πολλούς διαφορετικούς ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες
που συλλέγονται από αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των χαρακτηριστικών,
των ενδιαφερόντων ή των προτιμήσεών σας και για την προβολή διαφημίσεων στους ιστότοπούς μας
και σε όλο το διαδίκτυο, προσαρμοσμένες στα εμφανή σας ενδιαφέροντα. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν έχουμε πρόσβαση ή έλεγχο των cookies ή άλλων τεχνολογιών που
αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να χρησιμοποιήσουν για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα
ενδιαφέροντά σας και οι πρακτικές πληροφόρησης αυτών των τρίτων μερών δεν καλύπτονται από
την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες μπορεί να είναι μέλη
της πρωτοβουλίας Network Advertising Initiative, η οποία προσφέρει μια ενιαία τοποθεσία για να
εξαιρεθείτε από τη στόχευση διαφημίσεων από εταιρείες-μέλη της. Για να μάθετε περισσότερα, κάντε
κλικ εδώ και εδώ.
Όπως και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, αυτός ο Ιστότοπος συμμετέχει σε
ανταλλαγές με βάση τα cookies, όπου συλλέγονται ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τη
συμπεριφορά περιήγησής σας μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών και καταμερίζονται σε
διαφορετικά θέματα ενδιαφερόντων (όπως ταξίδια). Αυτά τα θέματα ενδιαφέροντος στη συνέχεια
κοινοποιούνται σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιζόμενων και των δικτύων
διαφημίσεων, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις στα εμφανή σας ενδιαφέροντα.
Δεν κοινοποιούμε προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση email σας) σε αυτές τις εταιρείες
και δεν επιτρέπουμε σε αυτές τις εταιρείες να συλλέξουν οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες σχετικά
με εσάς στον ιστότοπό μας. Παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις
ανταλλαγές που βασίζονται σε cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου πρόσβασης σε
πληροφορίες σχετικά με τα θέματα ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τα cookies στον υπολογιστή
σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αρνηθείτε τη συμμετοχή σας σε αυτά τα προγράμματα.
Πώς μπορώ να διορθώσω ή να ενημερώσω τις πληροφορίες μου;
Παρέχουμε στους χρήστες μας την επιλογή να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν τις πληροφορίες που
παρείχαν προηγουμένως. Αυτό μπορεί να γίνει στέλνοντας το αίτημα σε μας στο τμήμα Υποστήριξης
πελατών ή ενημερώνοντας τις σχετικές λεπτομέρειες στο λογαριασμό σας.
Σε ορισμένες χώρες έχετε το δικαίωμα να μας δώσετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας
των προσωπικών σας δεδομένων μετά το θάνατό σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τον τρόπο με
τον οποίο η HomeAway μπορεί να συνεχίσει να αποθηκεύει, να διαγράφει και να κοινοποιεί τα
προσωπικά σας δεδομένα και, κατά περίπτωση, το πρόσωπο που έχετε ορίσει να ασκήσει αυτά τα
δικαιώματα μετά το θάνατό σας.
Πώς μπορώ να εξαιρεθώ από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εσάς;
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Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς με τους εξής τρόπους:





Επικοινωνήστε μαζί μας στο τμήμα Υποστήριξης πελατών·
Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε ανακοίνωση ή ενημερωτικό δελτίο·
Χρησιμοποιήστε τη Λειτουργία κατάργησης εγγραφής (unsubscribe) ή
Στείλτε μας το αίτημα ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

Παρακαλούμε έχετε υπόψη ότι αν αλλάξετε την προτίμησή σας, μπορεί να χρειαστεί ένα σύντομο
χρονικό διάστημα μέχρι να εφαρμοστεί αυτή η προτίμηση.
Πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;
Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους
σκοπούς για τους οποίους παρέχετε τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με τους Όρους και
Προϋποθέσεις και την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ή όπως απαιτείται από το ισχύον
δίκαιο και μπορεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες που σχετίζονται με το λογαριασμό σας,
όπως και για σκοπούς ανάλυσης και ακεραιότητας της τήρησης των αρχείων μας.
Ιστότοποι τρίτων
Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις
πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου ή το περιεχόμενο τρίτων ιστότοπων. Ο Ιστότοπος μπορεί επίσης να
περιέχει συνδέσμους με όρους και προϋποθέσεις και πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων
παρόχων που παρέχουν εργαλεία ή υπηρεσίες στον Ιστότοπο. Συνεπώς, διαβάστε προσεκτικά τις
πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου σε αυτούς τους συνδέσμους ή ιστότοπους πριν συμφωνήσετε με τους
όρους τους ή χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους.
Πότε ενημερώθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου;
Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ενημερώθηκε για τελευταία φορά την ημερομηνία που
αναφέρθηκε παραπάνω και ισχύει από αυτή την ημερομηνία. Μπορούμε περιστασιακά να
τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ώστε να αντικατοπτρίζει τις
κανονιστικές απαιτήσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις ενημερώσεις του ιστότοπου και τις αλλαγές
στις πρακτικές συλλογής και γνωστοποίησης πληροφοριών. Οποιαδήποτε νέα πολιτική θα ισχύει
αυτόματα μόλις δημοσιευτεί στον ιστότοπο. Επομένως, θα πρέπει να επιστρέφετε εδώ τακτικά για να
ελέγχετε την πλέον ενημερωμένη πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας. Πρέπει επίσης να εκτυπώσετε
ένα αντίγραφο για το αρχείο σας.
Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας;
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, τις πρακτικές
αυτού του Ιστότοπου ή τις συναλλαγές σας με τον παρόντα Ιστότοπο, σας συνιστούμε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο τμήμα Υποστήριξης πελατών.
Εάν είστε δυσαρεστημένοι με τις απαντήσεις αυτού του τμήματος, μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Ιδιωτικού Απορρήτου του Η.Β. στο privacy@homeaway.co.uk.
Ο ελεγκτής δεδομένων για οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω αυτού
του Ιστότοπου είναι η εταιρεία HomeAway UK Limited με διεύθυνση 25 th Floor, Portland House,
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Bressenden Place, London, SW1E 5BH. Η HomeAway UK Limited είναι εγγεγραμμένη στο γραφείο
του Επιτρόπου Πληροφοριών με αριθμό εγγραφής Z8903528.
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