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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ 

 
Όξακά καο είλαη λα απνηεινύκε έλα μελνδνρείν πςειώλ πξνδηαγξαθώλ κε πιήξσο αλαθαηληζκέλεο 
ππνδνκέο θαη κε νηθνγελεηαθό ραξαθηήξα, πξνζθέξνληαο θαζεηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο καο 
(εζηηαηόξην, rent a car) ώζηε ε παξακνλή ηνπο λα ραξαθηεξίδεηαη από πνηόηεηα, ραιάξσζε θαη δηαζθέδαζε. 
 
Σθνπόο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη λα παξέρεη ζηνπο επηζθέπηεο θαζεηνπνηεκέλεο ππεξεζίεο, κε ζπλερή 
βειηίσζε ησλ ππνδνκώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ καο, αμηνπνηώληαο ζύγρξνλνπο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο θαη 
πξνβνιήο, πξνζσπηθό κε εμεηδηθεπκέλε γλώζε θαη εκπεηξία, κε πξνζαλαηνιηζκό ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη 
δηαρείξηζε ησλ δσκαηίσλ, ζηελ ηήξεζε θαλόλσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη ζηελ άκεζε θαη επγεληθή εμππεξέηεζε γηα ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ καο. 
 
Πξνθεηκέλνπ λα πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο καο δεζκεπόκαζηε: 

 

 Να εθαξκόδνπκε Σύζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ην ISO 9001:2015, κε ηελ Τερληθή 
Πξνδηαγξαθή GDPR ηεο Bureau Veritas θαη ην GREEN KEY. 

 Να κεξηκλνύκε ώζηε όιν ην πξνζσπηθό λα γλσξίδεη ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο & 
Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ, ηνπο αληηθεηκεληθνύο ζηόρνπο θαη λα έρεη πιήξε θαηαλόεζε ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο. 

 Να ειέγρνπκε ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο. 

 Να ηθαλνπνηνύκε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ καο από ηελ πξώηε θνξά. 

 Να αμηνινγνύκε θαη λα ηθαλνπνηνύκε (εθόζνλ είλαη εθηθηό) εηδηθέο απαηηήζεηο πειαηώλ θαζώο θαη  
αηόκσλ επαίζζεησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ. 

 Να ζπλεξγαδόκαζηε κε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε – επηζθέπηεο, πξαθηνξεία, εηαηξίεο 
κεηαθνξάο, δήκν γηα ηε βειηίσζε ησλ επηδόζεώλ καο. 

 Να επεμεξγαδόκαζηε ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ απαηηνύληαη γηα ηνπο 
ζθνπνύο θαη κόλν όηαλ είλαη απνιύησο απαξαίηεην γηα λνκηθνύο θαη θαλνληζηηθνύο ζθνπνύο ή 
γηα έλλνκνπο ζθνπνύο. 

 Να παξέρνπκε δηαθαλή πιεξνθόξεζε ζε πειάηεο, εξγαδόκελνπο θαη ζπλεξγάηεο/πξνκεζεπηέο 
γηα ηνπο ηξόπνπο επεμεξγαζίαο, θαζώο θαη από πνηνπο επεμεξγάδνληαη. 

 Να ηεξνύκε δίθαηε θαη λόκηκε επεμεξγαζία. 

 Να ηεξνύκε αξρείν κε ηηο θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγαδόκαζηε. 

 Να ηεξνύκε αξρείν αλάιπζεο ησλ επηπηώζεσλ ησλ θηλδύλσλ ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

 Να ηεξνύκε αθξηβή θαη επηθαηξνπνηεκέλα δεδνκέλα θαη κόλν γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
απαηηείηαη γηα λνκηθνύο θαη θαλνληζηηθνύο ιόγνπο θαη έλλνκνπο ζθνπνύο. 

 Να ζεβόκαζηε ηα δηθαηώκαηα ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ. 

 Να δηαηεξνύκε αζθαιή ηα δεδνκέλα. 

 Να ζπλεξγαδόκαζηε κε ηελ Επνπηηθή Αξρή, όηαλ απαηηείηαη. 

 Να αμηνπνηνύκε όζν θαιύηεξα γίλεηαη ηελ ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνύ καο, 
εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια θαιέο ζπλζήθεο εξγαζίαο, εζηηάδνληαο ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε. 

 Να εμαζθαιίδνπκε όινπο ηνπο πόξνπο πνπ είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ αιιά θαη 
γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο. 

 Να παξαθνινπζνύκε ηε βηβιηνγξαθία, ηε λνκνζεζία, ηνπο θαλνληζκνύο, λα ηα γλσξίδνπκε, λα ηα 
εθαξκόδνπκε θαη λα ηα θαιύπηνπκε. 

 Να παξέρνπκε ηνλ απαξαίηεην θαη εθζπγρξνληζκέλν εμνπιηζκό (hardware & software) γηα ηηο 
θξαηήζεηο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

 Να εληνπίδνπκε θαη λα κεηώλνπκε ηηο αζηνρίεο ώζηε λα εμαιεηθζνύλ. 

 Να ζεβόκαζηε ην πεξηβάιινλ αθελόο εμνηθνλνκώληαο ελέξγεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνύκε (θιηκαηηζκόο, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο) θαη αθεηέξνπ αλαθπθιώλνληαο πιηθά 
(γπαιί, ραξηί, αινπκίλην, πιαζηηθό, ιάδηα) θαη ρξεζηκνπνηώληαο πγξά ζπληήξεζεο θαη 
θαζαξηζκνύ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 Να ζέηνπκε ζε εθαξκνγή ηξόπνπο εμνηθνλόκεζεο ελεξγεηαθώλ πόξσλ (λεξό θαη ξεύκα). 
 

Τν μελνδνρείν εθηηκώληαο ηε δηαδηθαζία ηεο δηαξθνύο βειηίσζεο επελδύεη ζε πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο γηα 
ηελ παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε ζσζηή ελεκέξσζε θαη ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ κε νκαδηθό πλεύκα θαη πιήξε ζπκκεηνρή 
όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 
Η ΓΙΟΙΚΗΗ 

 


