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Η εφαρμογή του ΓΚΠΔ στα ξενοδοχεία  

ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
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1. Μερικοί χρήσιμοι ορισμοί 

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Υποκείμενο των δεδομένων
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Στο πλαίσιο του ξενοδοχείου υποκείμενα των δεδομένων είναι οι πελάτες του 
αλλά και οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές τους, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα.  

Επεξεργασία

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Πρέπει να επισημάνουμε ότι υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το ξενοδοχείο, όποια 
κι αν είναι η μορφή της επιχείρησης. Δεν είναι υπεύθυνος υπό την έννοια του 
νόμου όποιος π.χ. έχει την ευθύνη της λειτουργίας των πληροφοριακών 
συστημάτων ενός ξενοδοχείου.  

Εκτελών επεξεργασία
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Δεν είναι εκτελούντες οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου. Θεωρείται όμως εκτελών το 
λογιστικό γραφείο, το οποίο τηρεί τα βιβλία του ξενοδοχείου ή η εταιρεία που 
υποστηρίζει το πρόγραμμα διαχείρισης ή τα πληροφοριακά συστήματα ενός 
ξενοδοχείου, εφόσον για να εκπληρώσει αυτές τις υπηρεσίες διαβιβάζονται 
δεδομένα των πελατών, των εργαζομένων ή των προμηθευτών ή αποκτά και 
πρόσβαση στα αρχεία, στα συστήματα ή στις βάσεις όπου τηρούνται τα δεδομένα 
αυτά. Εκτελών επεξεργασία μπορεί να είναι και μια εταιρεία ασφάλειας, εάν έχει 
πρόσβαση και αποθηκεύει τις λήψεις που λαμβάνονται από συστήματα 
βιντεοεπιτήρησης.  
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2. Ποιοι υποχρεούνται να εφαρμόσουν τον Κανονισμό  

Σημασία δεν έχει επίσης ο νομικός τύπος μιας 
ξενοδοχειακής επιχείρησης, αν πρόκειται δηλ. για μεμονωμένο ξενοδοχείο, 
θυγατρική, ξενοδοχείο αλυσίδας ή όχι
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3. Οι νόμιμες βάσεις  της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  
 

- Συγκατάθεση

Ο ξενοδόχος ως υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να 
αποδείξει την ύπαρξη της συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση δεν είναι 
απαραίτητο να είναι έγγραφη αλλά για λόγους σαφήνειας και απόδειξης 
προτείνεται αυτός ο τύπος (έγγραφο). 

.χ. 
δεν νοείται και δεν επιτρέπεται να εξαρτηθεί η κράτηση ενός δωματίου 
από τη συγκατάθεση για σκοπούς μάρκετινγκ.  

- Σύμβαση
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Π.χ. προφανώς ο 
ξενοδόχος δικαιούται ήδη επί τη βάσει της σύμβασης να συλλέγει  
προσωπικά δεδομένα που συνίστανται στις καταναλώσεις του πελάτη.  

- 
- Υποχρέωση από τον νόμο

καταχώριση σε βιβλία 
πελατών επί τη βάσει αστυνομικών διατάξεων 

- 
- Έννομο συμφέρον του υπευθύνου επεξεργασίας

Στην περίπτωση αυτή ο ξενοδόχος επιτρέπεται να επεξεργάζεται δεδομένα 
που δεν είναι υπό στενή έννοια απαραίτητα για να εκτελέσει τη σύμβαση 
που έχει με τον πελάτη.Μία τέτοια περίπτωση υφίσταται π.χόταν ο 
ξενοδόχος χρησιμοποιεί συστήματα βιντεοεπιτήρησης για την προστασία 
αγαθών. Περίπτωση επεξεργασία που μπορεί , υπό προυποθέσεις, να 
θεωρηθεί ότι διενεργείται χάριν έννομου συμφέροντος είναι και η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης 
εμπορικής προώθησης (directmarketing).  

                                                           
1 Προφανώς η ίδια αυτή βάση συνίσταται και στην περίπτωση της επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων των εργαζομένων στο ξενοδοχείο, αναφορικά δηλ. με την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από τη σύμβαση εργαζομένου 
και εργοδότη.  
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4. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (ευαίσθητα 
δεδομένα).  

 

 

π.χ. δεδομένα γνωστά για έναν «διάσημο πελάτη» όταν 
ο ίδιος έχει δημοσιοποιήσει σε ευρύ κοινό π.χ. συνέντευξη 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα αλλά αμφισβητείται η έκταση 
εφαρμογής αυτής της ρύθμισης στα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα 
καθώς εξαρτάται από το είδος του δικτύου, του λογαριασμού, τον 
αριθμό των φίλων

 
πρόκειται για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων εάν ένα ξενοδοχείο έχει νομικές αξιώσεις 
κατά ενός πελάτη ή πρέπει να αποκρούσει τις νομικές αξιώσεις 
αυτού 
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5. Βασικές αρχές επεξεργασίας  
 
 

. Ο ξενοδόχος π.χ. δεν 
θα πρέπει να καταφεύγει σε παραπλανητικές μεθόδους για να συλλέξει 
προσωπικά δεδομένα των πελατών του(«νομιμότητα, αντικειμενικότητα και 
διαφάνεια»

αρχή του σκοπού
Κριτήριο για να κρίνει ένας ξενοδόχος αν η 

περαιτέρω επεξεργασία είναι συμβατή ή όχι είναι το πραγματικό πλαίσιο αλλά και 
οι συνέπειες που μπορεί να έχει για το πρόσωπο του πελάτη η παρέκταση των 
σκοπών της επεξεργασίας,  η δευτερεύουσα, περαιτέρω χρήση των προσωπικών 
δεδομένων του ή το να διαβιβάζεται η πληροφορία  σε τρίτους για διαφορετικούς 
σκοπούς.  

.χ. δεν έχει προβλεφθεί στους όρους και δεν 
ενημερωθεί ο πελάτης ότι τα δεδομένα που προκύπτουν από τη χρήση loyalty 
cards ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και για την «κατάρτιση προφίλ» και για 
συνακόλουθες διαφημιστικές, προωθητικές ενέργειες, τότε η χρήση αυτή θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ίσως και ασύμβατη με τον αρχικό σκοπό επεξεργασίας.

αρχή της αναλογικότητας/ αρχή της 
ελαχιστοποίησης

Τα ελάχιστα δεδομένα που δικαιούται σε κάθε περίπτωση να συλλέγει 
και να καταγράφει ένα ξενοδοχείο (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ιθαγένεια, 
ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης) προσδιορίζονται τόσο από τους όρους 
σύμβασης όσο και από τον νόμο (βιβλία πελατών).  Εάν απαιτείται π.χ. να 
γνωρίζει κανείς αρκετές πληροφορίες ακόμη και για την υγεία ή την προσωπική 
ζωή ενός πελάτη για να του εξασφαλίσει ασφαλή και ευχάριστη διαμονή θα 
πρέπει να το θεμελιώσει στη συγκατάθεση του πελάτη αλλά και σε αυτήν την 
περίπτωση θα πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία.  Το
ίδιο ισχύει και ως προς τη χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς marketing
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Ο 
αυτοπεριορισμός, σε εκπλήρωση και της νομικής υποχρέωσης εξασφαλίζει την 
προστασία της διακριτικότητας και της ιδιωτικότητας που πρέπει να 
απολαμβάνει κανείς σε ένα ξενοδοχείο, ανεξάρτητα από το μέγεθός και την 
κατηγορία του.  

αρχή της 
«ακρίβειας»

περιορισμού της περιόδου 
αποθήκευσης»

Έτσι π.χ. εάν ένας πελάτης καταβάλλει το ποσό που 
αντιστοιχεί στις καταναλώσεις του δεν απαιτείται πλέον να τηρείται η 
πληροφορία αυτή. Θα πρέπει ωστόσο για λόγους φορολογικού ελέγχου να τηρηθεί 
το σχετικό παραστατικό.  

( αρχή της λογοδοσίας) .
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6. Η χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης  
 

Όταν απευθύνεται κανείς σε προηγούμενους πελάτες θα μπορούσε υπό 
προϋποθέσεις να γίνει επίκληση του εννόμου συμφέροντος του ξενοδόχου (ως 
υπευθύνου επεξεργασίας) να αποστείλει ενημέρωση για συναφείς υπηρεσίες έστω 
και χωρίς συγκατάθεση (βλ. και παραπάνω). 

Παρά το γεγονός ότι η ίδια σκέψη αναγνωρίζει ότι «η επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης μπορεί να 
θεωρηθεί ότι διενεργείται χάριν έννομου συμφέροντος» κρίνεται σκόπιμο και από 
άποψη ασφάλειας προτιμότερο να επιδιώκεται εφεξής η θεμελίωση της χρήσης 
των στοιχείων επικοινωνίας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης στη συγκατάθεση 
των πελατών,  

- είτε με αποστολή μηνυμάτων για επιβεβαίωση της βούλησής τους να 
εξακολουθούν να λαμβάνουν ενημερώσεις  

- είτε με υπογραφή σχετικού εντύπου κατά προτίμηση κατά την άφιξη

Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν αναφορικά με τη χρήση των δεδομένων που 
προκύπτουν  από την εγγραφή και χρήση loyaltycards που χρησιμοποιούνται 
συνήθως από μεγαλύτερα ξενοδοχεία ή αλυσίδες ξενοδοχείων. Για τον λόγο αυτό 
αλλά και προκειμένου να είναι σαφής ο σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων που προκύπτουν από/ για την έκδοση loyalty card προτείνεται η 
επανεξέταση των διατυπώσεων συγκατάθεσης αλλά και των όρων που 
περιλαμβάνονται στα loyalty programs προκειμένου να διαπιστωθούν ασυνέπειες 
και κενά σε σχέση με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό.  
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7. Η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στα ξενοδοχεία  
 

                                                           
2Άρθρο 17 Ξενοδοχεία   
1. Η λειτουργία συστημάτωνβιντεοεπιτήρησης σε ξενοδοχειακές μονάδες υπό οποιαδήποτε μορφή 
(ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμεναδωμάτια κλπ.) πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε 
χώρους που αποσκοπούν στον έλεγχο εισερχομένων/εξερχομένων (όπως π.χ. η κεντρική είσοδος, ο 
χώρος υποδοχής, οι είσοδοι/έξοδοι των ανελκυστήρων και των κλιμακοστασίων)καθώς και στους 
χώρους φύλαξης χρημάτων (π.χ. ταμεία) και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.   
2. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών στους χώρους εστίασης και στους διαδρόμους που 
οδηγούν στα δωμάτια του ξενοδοχείου και σε χώρους όπου ενδέχεται να παρακολουθούνται οι 
πελάτες ή/και επισκέπτες του ξενοδοχείου. Τέτοιοι χώροι είναι ιδίως οι είσοδοι των κατ’ ιδίαν 
δωματίων, οι τουαλέτες και οι χώροι όπου πραγματοποιούνται δραστηριότητες αναψυχής (όπως 
πισίνες, γυμναστήρια, χώροι άθλησης, αποδυτήρια κλπ.)  
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8. Τα δικαιώματα των προσώπων  
 

 
Δικαίωμα πρόσβασης

Κατά την 
ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος ένα ξενοδοχείο θα πρέπει να λάβει υπόψη 
του ότι  ένα τέτοιο δικαίωμα μπορεί να ασκείται κυρίως  εξ’ αποστάσεως και να 
τεθούν ζητήματα ως προς την  ταυτοποίηση του αιτούντος και τον  τρόπο 
ανταπόκρισης στο αίτημα με ασφάλεια.  

δικαίωμα διόρθωσης
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δικαίωμα διαγραφής

δικαίωμα εναντίωσης

Εν προκειμένω, ο ξενοδόχος 
ως υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει το βάρος να αποδείξει  ότι υπάρχουν 
επιτακτικοί, νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία που υπερισχύουν των 
συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του προσώπου που 
εναντιώθηκε και συνεπώς θα συνεχίζουν τηνεπεξεργασία. Ένα πρόσωπο 
δικαιούται να αντιταχθεί στην εν λόγω επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ στον βαθμό που αυτή συνδέεται με την εν λόγω απευθείας 
εμπορική προώθηση, είτε πρόκειται για αρχική είτε για περαιτέρω επεξεργασία, 
ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση και εν προκειμένω ο ξενοδόχος ως υπεύθυνος 
επεξεργασίας θα πρέπει να συμμορφωθεί σε κάθε περίπτωση

Το δικαίωμα περιορισμού

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
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Το Δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανόμενης της κατάρτισης προφίλ

Το δικαίωμα αυτό ενδέχεται να απασχολήσει ένα ξενοδοχείο συνήθως σε σχέση με 
την κατάρτιση προφίλ ενός πελάτη, ιδίως στο πλαίσιο της χρήσης προγραμμάτων 
loyalty.  
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9. Νέες υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας  

Εκτίμηση επιπτώσεων/αντικτύπου στην προστασία προσωπικών 
δεδομένων  
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Συνεπώς η εκτίμηση αντικτύπου δεν απαιτείται πάντα αλλά πρέπει να κρίνεται 
κατά περίπτωση και οπωσδήποτε να τεκμηριώνεται στην ύπαρξη κινδύνου για τα 
πρόσωπα  και δεν συναρτάται απαραίτητα με το μέγεθος ή την κατηγοριοποίηση 
μίας μονάδας. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ή αλυσίδες που προβαίνουν π.χ. σε 
profiling των πελατών ιδίως μέσω της χρήσης των loyaltyprograms/ cardsθα 
πρέπει να κάνουν προεκτίμηση αν πρέπει να προβούν σε εκτίμηση αντικτύπου. Το 
ίδιο ισχύει και για την περίπτωση μονάδων που – ενδεχομένως ανεξάρτητα με το 
μέγεθός τους – συνδυάζουν τη λειτουργία τους με επεξεργασία ειδικών 
κατηγοριών δεδομένων (ευαίσθητα), όπως π.χ. ιαματικός τουρισμός.  

 
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – DataProtectionOfficer (DPO) 
 



19 
 

 
 

●

●

●

 (

υπεύθυνος 
επεξεργασίας εκτελών την επεξεργασία

Κάθε ξενοδοχειακή μονάδα θα πρέπει να εξετάσει εάν εμπίπτει στις περιπτώσεις 
για τις οποίες  ο Κανονισμός προβλέπει υποχρεωτικά τον ορισμό υπευθύνου. Στη 
μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων μία ξενοδοχειακή μονάδα δεν χρειάζεται να 
ορίσει. Ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί ως καλή πρακτική καθώς μπορεί να 
υποστηρίξει τη συμμόρφωση ιδίως σε αυτήν την πρώτη περίοδο προσαρμογής 
στη νέα νομοθεσία.  
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ειδικό έντυπο
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Αρχεία Επεξεργασίας  
 

 

 
 

Συνεπώς, όταν από ένα ξενοδοχείο π.χ.που εστιάζει σε ιαματικό ή θρησκευτικό 
τουρισμό γίνεται επεξεργασία δεδομένων υγείας ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, 
που εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων, δεν ισχύει η 
παρέκκλιση, επιβάλλεται δηλ. η τήρηση αρχείου επεξεργασίας, ακόμη και εάν ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα.  
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10.  Λήψη μέτρων ασφαλείας δεδομένων και οι υποχρεώσεις 
ανακοίνωσης παραβιάσεων  

 

Η ασφάλεια των δεδομένων δεν απειλείται μόνο 
από τον χάκερ αλλά και από την αμελή αντιμετώπιση των δεδομένων από έναν 
ξενοδόχοι που επιτρέπει π.χ. σε έναν πελάτη να δει ή και πάρει τα δεδομένα άλλου 
πελάτη, τον αμελή ή κακόβουλο εργαζομένο που ανακοινώνει σε τρίτα πρόσωπα 
όσα μαθαίνει σε ένα ξενοδοχείο για τους πελάτες.
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4 
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11. Οι σχέσεις με τους εκτελούντες επεξεργασία  
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12. Κυρώσεις και ευθύνες  
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Σύντομος (αυτό) έλεγχος  συμμόρφωσης  

 

Τί κάνουμε; Μερικά βασικά βήματα  

Eνημέρωση/ συνειδητοποίηση

Εντοπισμός - Χαρτογράφηση

Νομικός έλεγχος

Έλεγχος της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων/ δικτύων/ 
δεδομένων  - 




