ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ASTIR BEACH 2022
Ω ΡΑ Ρ Ι Ο Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Π Α ΡΑ Λ Ι Α Σ

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ, ΝΤΟΥΣ
Εγκαταστάσεις Ντους υπάρχουν σε όλη την Παραλία. Υπάρχουν δύο κατηγορίες Ντους:
α. Εξωτερικά Ντους, τα οποία βρίσκονται σε τρία σημεία εντός της Παραλίας.
Εδώ η χρήση σαμπουάν /σαπουνιού και συναφών ειδών, απαγορεύεται.
β. Εσωτερικά Ντους, τα οποία βρίσκονται δίπλα στον χώρο των αποδυτηρίων.
Εδώ η χρήση σαμπουάν /σαπουνιού και συναφών ειδών, επιτρέπεται.

Νοέμβριο έως Μάρτιο - Από 09:00 έως 17:00
Απρίλιο και Οκτώβριο - Από 09:00 έως 19:00. Η είσοδος επιτρέπεται ως τις 18.00
Μάιο έως Σεπτέμβριο - Από 08:00 έως 21:00. Η είσοδος επιτρέπεται ως τις 20.00
Η είσοδος για τα σημεία εστίασης είναι ελεύθερη μετά τις 19.30 μόνο με κράτηση και κατόπιν διαθεσιμότητας.

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:

Η είσοδος στις εγκαταστάσεις της Πλαζ «Αστέρας Βουλιαγμένης» («Παραλία») επιτρέπεται σε όποιον έχει προμηθευτεί το σχετικό εισιτήριο. Το κόστος του εισιτηρίου καθώς και τα
προνομιακά πακέτα ορίζονται από την εταιρεία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΞΕ» («Εταιρεία»).

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ [ΤΙΜΕΣ ΣΕ € (ΕΥΡΩ)]
Για την διευκόλυνση των επισκεπτών, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει προνομιακά πακέτα μελών και προγράμματα ανταμοιβής εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους.
Για πληροφορίες, οι επισκέπτες μπορούν να απευθυνθούν στην Διεύθυνση της Παραλίας. Η είσοδος στην Παραλία καθώς και η έξοδος από αυτήν, επιτρέπονται μόνο
από τα προβλεπόμενα σημεία, όπως αυτά καθορίζονται από την Εταιρεία, δια της Διεύθυνσης της Παραλίας. Η χρήση της Παραλίας, με ή χωρίς ομπρέλα ή κάθισμα,
απαιτεί εισιτήριο από όλους. Το εισιτήριο αυτό δεν θα αφορά στον Ναό και την περιήγηση ή επίσκεψη ή ξενάγηση σε αυτόν κατά τους όρους που θέτει το Υπουργείο
Πολιτισμού.

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1. H είσοδος σε κατοικίδια ζώα
2.Η χρήση προσωπικής ομπρέλας, ξαπλώστρας ή καρέκλας
3. Η κατασκήνωση ( camping )
4. To πικνίκ
5. Τα παιχνίδια με μπάλα και ρακέτα, παρά μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους (για την ασφάλεια πελατών,
δεν επιτρέπεται στον χώρο της ακτής)
6. Η προσωρινή έξοδος από την Παραλία, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πάντα με την άδεια
της Διεύθυνσης της Παραλίας
8. Η είσοδος και η έξοδος από άλλα μέρη, εκτός από την κεντρική είσοδο - έξοδο της Παραλίας
9. Η είσοδος σε οποιονδήποτε χώρο, χωρίς την καταβολή εισιτηρίου ή κατόπιν προηγούμενης άδειας από τη Διεύθυνση της Παραλίας
10. Η περιφορά σε χώρους της Παραλίας, όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία των λουόμενων, σύμφωνα με την υπάρχουσα απαγορευτική σήμανση
11. Η χρήση ιδιωτικού ηχοσυστήματος σε ένταση τέτοια που να ενοχλεί τους άλλους λουόμενους
12. Η χρησιμοποίηση ελεύθερων προς χρήση καθισμάτων για χρήση άλλη από αυτή που προβλέπεται (η κατάληψη των ελεύθερων προς χρήση καθισμάτων για
εναπόθεση ρούχων, τσαντών κλπ.)
13. H χρήση σαμπουάν ή άλλων χημικών υγρών στα υπαίθρια ντους της Παραλίας
14. Η καταστροφή οποιουδήποτε είδους βλάστησης εκτός των ορίων της Παραλίας, για οποιονδήποτε σκοπό. Η καταστροφή του περιβάλλοντος διώκεται ποινικά
15. Η ρύπανση του θαλάσσιου ύδατος
16. Η καταστροφή ή άλλη εκούσια βλάβη σε εξοπλισμό, μηχανήματα ή εγκαταστάσεις της Παραλίας
Οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά για φθορά ξένης περιουσίας
17. Η χρήση των αποδυτηρίων για σκοπούς εκτός των νομίμως προβλεπόμενων
18. Η παραμονή στο σταθμό Πρώτων Βοηθειών ατόμων πέραν του Νοσηλευτικού προσωπικού, των ασθενών και των συνοδών τους
19. Η παραμονή στον πύργο των Ναυαγοσωστών, χωρίς σχετική ειδική άδεια της Διεύθυνσης της Παραλίας
20. Η χρήση πλωτών μέσων
21. Η χρήση τροχοφόρων στους χώρους της Παραλίας, πλην των περιπτώσεων όπου έχει χορηγηθεί ειδική άδεια από τη Διεύθυνση της Παραλίας
22. Η χρήση ποδηλάτων και πατινιών στους χώρους της Παραλίας
23. Η παραμονή λουόμενων στην Παραλία πέραν του ωραρίου λειτουργίας αυτής
24. Η αποκλειστική χρήση των καμπινών
25. Η κράτηση ομπρελών
26. Η στάθμευση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στον χώρο έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου. της Παραλίας
27. Ο γυμνισμός
28. Η χρήση drones
29. Η αλιεία με κάθε μέσο

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΚ & ΑΡΓΙΕΣ
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ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΚ & ΑΡΓΙΕΣ

O Μ Π Ρ Ε Λ Α R E S E R V E D Α ’ Σ Ε Ι ΡΑ
ΟΜΠΡΕΛΑ RESERVED
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ΟΜΠΡΕΛΑ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΟΜΠΡΕΛΑ ΔΗΜΟΤΕΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ
DAYBED RESERVED
DAYBED ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΙΔΙΑ (4-12)
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ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΚ & ΑΡΓΙΕΣ

Οι επισκέπτες, οι λουόμενοι και οι μισθωτές καταστημάτων και εστιατορίων οφείλουν να σέβονται τον χώρο όπου βρίσκεται ο Ναός του Απόλλωνα Ζωστήρα, πλησίον
της εισόδου της Παραλίας, ενώ απαγορεύεται ρητώς η με κάθε τρόπο παραβίαση ή καταπάτηση του χώρου του ως άνω Ναού.
Τυχόν ειδικοί όροι για τον Ναό οι οποίοι θεσπίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να συνεφαρμόζονται με τον παρόντα Κανονισμό από τους επισκέπτες,
λουόμενους και μισθωτές εντός της Παραλίας.
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25
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, θα ισχύουν και θα εφαρμόζονται ρητώς κανόνες, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση του COVID-19
και να εξασφαλιστεί η υγεία των πολιτών. Ιδιαίτερα σημαντικό να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

ΣΚ & ΑΡΓΙΕΣ
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ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

O Μ Π Ρ Ε Λ Α R E S E R V E D Α ’ Σ Ε Ι ΡΑ
ΟΜΠΡΕΛΑ RESERVED
ΟΜΠΡΕΛΑ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΟΜΠΡΕΛΑ ΔΗΜΟΤΕΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ
DAYBED RESERVED
DAYBED ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΙΔΙΑ (4-12)

ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒBB
ΠΑΙΔΙΑ (4-12)

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ι Α Ν Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ - Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Σ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒBB
ΠΑΙΔΙΑ (4-12)
Όλες οι τιμές που αναγράφονται στους πίνακες παραπάνω είναι σε € (ευρώ).

H επαναλειτουργία της Παραλίας έγινε κατόπιν αναπτύξεως σχεδίου Δράσης και επιμέρους
Υπουργείου Τουρισμού.

συντεταγμένου Πρωτοκόλλου Δράσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του

Στόχος του σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη εμφάνισης κρουσμάτων κορωνοϊου και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της
επέκτασης του COVID-19 στο προσωπικό και τους λουόμενους.
Το σχέδιο δράσης συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις.
Το Πρωτόκολλο Δράσης είναι αναρτημένο και όλο το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο για την τήρηση του.
Σύμφωνα με το σχέδιο Δράσης συνιστάται στους επισκέπτες μας

*ΣΕΤ ΟΜΠΡΕΛΑ MAX ΕΝΗΛΙΚΕΣ 2
*DAYBEDS MAX ΕΝΗΛΙΚΕΣ 4
BLACK CARD: 20 ΕΙΣΟΔΟΙ / 10 ΣΕΤ/ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 700€
Αργίες 2022: 06/01 - 07/03 - 25/03 - 25/04 - 02/05 - 13/06 - 15/08 - 28/10 - 26/12

ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άνετες ξαπλώστρες και ομπρέλες
Ιατρείο - Πρώτες βοήθειες
Ναυαγοσώστης
Χρήση αποδυτηρίων, ντους, τουαλέτες
ΑΜΕΑ
Wi-Fi
Θυρίδες ασφαλείας για φύλαξη αντικειμένων
Ασφάλεια σε 24η βάση

Η χρήση από οποιονδήποτε μέσων καταγραφής εικόνας ή ήχου στους κοινόχρηστους χώρους προϋποθέτει οπωσδήποτε την τήρηση του Νόμου και ιδιαίτερα της
σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πνευματικών δικαιωμάτων. Χρήση παρόμοιων συσκευών καταγραφής γίνεται με
αποκλειστική ευθύνη των λουόμενων, επισκεπτών ή μισθωτών, η δε Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε για τυχόν παραβίαση του Νόμου.

•
•
•
•
•
•
•
•

Να ακολουθούν του κανόνες υγιεινής.
Να τηρούν τις κοινωνικές αποστάσεις και να αποφεύγουν τις χειραψίες.
Να τηρούν την απόσταση των δύο μέτρων μεταξύ των ακρότερων σημείων των καθισμάτων που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες.
Ανά ομπρέλα μπορούν να υπάρχουν μέχρι 2 ξαπλώστρες, με εξαίρεση τις οικογένειες με ανήλικα τέκνα.
Να αποφεύγουν τον συνωστισμό κατά την είσοδο-έξοδο. Τήρηση αποστάσεων σύμφωνα με τις ειδικές σημάνσεις.
Οι πετσέτες να καλύπτουν το σύνολο της επιφάνειας της ξαπλώστρας.
Να κάνουν χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων που έχουν τοποθετηθεί στους κοινόχρηστους χώρους για την ξηρή αντισηψία των χεριών.
Να αποφεύγουν τον συνωστισμό στα αποχωρητήρια.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εμπορικά καταστήματα
Εστιατόρια, Μπαρ
Γήπεδα beach volley
Γήπεδο ρακετών
Members lounge
Σχολή θαλάσσιου Σκι
Εξυπηρέτηση στην ομπρέλα σας
Reserved Area

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Στην Παραλία υπάρχουν καταστήματα και εστιατόρια στη διάθεση και προς την πληρέστερη εξυπηρέτηση των κατόχων εισιτηρίων εισόδου τα οποία δραστηριοποιούνται
ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Απαγορεύεται δε ρητώς η επίσκεψη στα καταστήματα και εστιατόρια χωρίς την αγορά εισιτηρίου εισόδου.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί σύννομα και υπεύθυνα τις πληροφορίες που συλλέγει από εσάς όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Παραλίας και λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο
για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων
Όταν χρησιμοποιείτε την Παραλία, η Εταιρεία επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, κατά περίπτωση:
•
•
•
•
•
•
•

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται απευθείας από εσάς και όχι από τρίτους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη συλλογή προσωπικών σας δεδομένων από μισθωτές των
εγκαταστάσεών της (π.χ., καταστήματα, εστιατόρια), στο πλαίσιο των υπηρεσιών που ζητάτε από τους τρίτους (π.χ., συναλλαγές, κρατήσεις).
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για τους παρακάτω σκοπούς:

Ωράριο Λειτουργίας Θερινή Περίοδος Καθημερινές: 10.00 – 18.00. ΣΚ/Αργίες: 08.00 – 21.00

•

Η Παραλία προσφέρει Πρώτες Βοήθειες στους επισκέπτες σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ανάγκης, όπως αυτό ορίζεται από το Νόμο. Όλοι οι επισκέπτες
παρακαλούνται να δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες στον Ιατρό ή την Νοσοκόμα που θα τους φροντίσει. Οι επισκέπτες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που θα
τους δοθούν.

•

Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού, οι επισκέπτες θα μπορούν να αποχωρήσουν από το ιατρείο μετά την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων και με δική
τους ευθύνη. Όταν ο τραυματίας είναι ανήλικος, η αποχώρησή του από τον σταθμό Πρώτων Βοηθειών θα γίνεται μόνο και εφόσον συνοδεύεται από το γονέα ή
κηδεμόνα.
Η μονάδα των Πρώτων Βοηθειών είναι εφοδιασμένη με τα κατάλληλα φάρμακα και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών. Η χρήση φαρμάκων θα
γίνεται μόνο μετά την υπόδειξη του Ιατρού, ο οποίος και έχει την πλήρη ευθύνη για την περίθαλψη του ασθενούς / τραυματία.
Οι επισκέπτες της Παραλίας συνίσταται, για την καλύτερη λειτουργία της, να ενημερώνουν τον υπεύθυνο της Παραλίας εάν έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας ή
βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό πριν την χρήση των εγκαταστάσεων της Παραλίας και, ιδιαιτέρως, πριν προβούν σε θαλάσσια σπορ.

Ν Α ΥΑ Γ Ο Σ Ω Σ Τ Η Σ
Στην Παραλία υπάρχει ο νόμιμα προβλεπόμενος αριθμός ναυαγοσωστών και τα ωράρια παρουσίας τους που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τη λειτουργία
της λουτρικής εγκατάστασης αναρτώνται σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση των λουόμενων.
Οι επισκέπτες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες, υποδείξεις, συμβουλές και τις παρατηρήσεις του Ναυαγοσώστη που είναι σε βάρδια.
Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή σε περίπτωση ρύπανσης της θάλασσας, ο Ναυαγοσώστης μπορεί να απαγορεύσει το κολύμπι αφού πρώτα έχει την
έγκριση της Διεύθυνσης της Παραλίας, και του Λιμεναρχείου.
Όταν στον Ναυαγοσωστικό Πύργο έχει αναρτηθεί η Κόκκινη Σημαία, οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως δεν υπάρχει Ναυαγοσώστης και κολυμπούν με δική
τους ευθύνη.
Η Παραλία έχει οριοθετηθεί με ειδική ευδιάκριτη σήμανση και οι επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν πως το κολύμπι εκτός των ορίων αυτών, γίνεται με δική τους ευθύνη
καθώς δεν είναι υπό την επίβλεψη Ναυαγοσώστη.
Οι επισκέπτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουν στον Ναυαγοσώστη πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα
στην Παραλία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ

Στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα, επώνυμο)∙
Στοιχεία επικοινωνίας (ενδεικτικά: διεύθυνση, τηλέφωνο, email) ∙
Στοιχεία εικόνας που συλλέγεται μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης από τις εισόδους και εξόδους του χώρου καθώς και σε σημεία που η τοποθέτηση
καμερών κρίνεται απαραίτητη για την προστασία προσώπων και αγαθών και συμμορφώνεται πλήρως με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικώνδεδομένων∙
Μόνο όταν είναι απαραίτητο για την παροχή πρώτων βοηθειών, στοιχεία υγείας∙
Μόνο για τα μέλη του προγράμματος PLATINUM και για τους κατόχους Platinum Card, πινακίδα οχήματος∙
Τυχόν άλλα στοιχεία που θα μας γνωστοποιήσετε στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών και θα επεξεργαστούμε βάσει συγκατάθεσής σας (ενδεικτικά: προτιμήσεις, ηλικία, κτλ.).

•
•
•
•

Για την είσοδό σας στην Παραλία και την χρήση των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, είτε στο πλαίσιο ηλεκτρονικής κράτησης μέσω της ιστοσελίδας www.astir.gr, είτε
στο πλαίσιο αγοράς εισιτηρίου εισόδου από τα εκδοτήρια της Παραλίας, είτε στο πλαίσιο συμμετοχής σας σε πρόγραμμα προνομίων (Platinum Card, ,Black Card). Η
νομική βάση της επεξεργασίας είναι η παροχή της ζητηθείσας υπηρεσίας (εκτέλεση σύμβασης)
Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Παραλίας, των εργαζομένων και των επισκεπτών. Η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας να διαφυλάσσει
την ασφάλεια των εγκαταστάσεών της και των προσώπων που τις χρησιμοποιούν ή εργάζονται σε αυτές
Για να σας παρέχουμε πρώτες βοήθειες, εφόσον χρειαστεί. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης και παροχής
πρώτων βοηθειών
Για τη διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλλετε στην Εταιρεία. Η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας να παρακολουθεί και να
βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών της.
Για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή τρίτου και στο βαθμό που δεν υπερισχύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή οι ελευθερίες σας.
Για προωθητικές ή άλλες ενέργειες, εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας προς τούτο.

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας και έμπιστοι συνεργάτες μας, όπως (α) εταιρείες παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και (β) διαφημιστικές εταιρείες. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας δεσμεύονται βάσει ειδικών διαδικασιών να τηρούν την ασφάλεια των στοιχείων σας και έχουν
εκπαιδευτεί κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Οι τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν υπογράψει τις απαραίτητες συμβάσεις που διαφυλάσσουν τη σύννομη και ασφαλή
επεξεργασία των στοιχείων σας.
Η διάρκεια διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία των δεδομένων και τους σκοπούς της επεξεργασίας. Η μέγιστη διάρκεια
διατήρησης των δεδομένων είναι δέκα (10) έτη από το έτος κατά το οποίο συλλέχθηκαν. Τα στοιχεία που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας κλειστού κυκλώματος
τηλεόρασης διατηρούνται για μέγιστη διάρκεια δέκα πέντε (15) ημερών. Ειδικά για την υπηρεσία newsletters και άλλων ενημερώσεων, μπορείτε να απεγγραφείτε οποιαδήποτε
στιγμή ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο στα newsletters ή στα sms που λαμβάνετε. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα στοιχεία σας καταστρέφονται με ασφάλεια.
Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός Ε.Ε./Ε.Ο.Χ.
Έχετε δικαίωμα:
•
•
•
•
•
•

Ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα∙
Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή∙
Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο∙
Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο∙
Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων∙
Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας. Η επεξεργασία των δεδομένων που έγινε πριν την ανάκληση
της συγκατάθεσής σας δεν θίγεται.

Η Εταιρεία και η Διεύθυνση της Παραλίας δεν ευθύνονται για την τυχόν απρεπή συμπεριφορά επισκεπτών καθώς και για τα προβλήματα ή ατυχήματα που μπορεί να
προκληθούν από μια τέτοια συμπεριφορά.

Υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι η εταιρεία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΞΕ», Λεωφ. Αναγυρούντος 8, Τ.Κ. 16672, Βάρη Αττικής, τηλ. (+30) 210
89 02 000, email: dataprotection@astir.gr.

Τα παιδιά θα πρέπει να είναι κάτω από την συνεχή επίβλεψη των γονέων ή των συνοδών τους, οι οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν τους ενδεχόμενους κινδύνους που
μπορεί να προκύψουν σε μια πολυσύχναστη πλαζ. Οι επισκέπτες παρακαλούνται να φυλάσσουν το εισιτήριο εισόδου τους καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους
στην Παραλία και να το επιδεικνύουν για έλεγχο στους Υπεύθυνους της Παραλίας, όταν αυτό τους ζητηθεί. Δεδομένου ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται, οι ενδιαφερόμενοι
θα μπορούν να επικοινωνήσουν για να ασκήσουν τα δικαιώματα που η εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων
εθνικών νόμων και κανονισμών, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE 2016/679) καθώς και των οδηγιών, οι οποίες
δημοσιεύονται από την αρμόδια εποπτική αρχή αναγνωρίζει στο υποκείμενο και,. Μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο (+30) 210 89 01 619 και να συνομιλήσουν
με την Διευθύντρια της Παραλίας, κυρία Παππά Βιβή ή να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο email dataprotection@astir.gr .

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, μπορείτε να το στείλετε εγγράφως στα παραπάνω
στοιχεία επικοινωνίας και υπ’ όψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Η Παραλία πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές πυρασφάλειας και διαθέτει όλες τις απαραίτητες νόμιμες άδειες που απαιτούνται για τη λειτουργία της οργανωμένης
πλαζ. Τις προδιαγραφές αυτές και άδειες οφείλουν να διαθέτουν κατά πάντα χρόνο και οι μισθωτές των καταστημάτων και εστιατορίων που δραστηριοποιούνται εντός
της Παραλίας.
Η Παραλία διαθέτει υπεύθυνο συντήρησης των εγκαταστάσεών της, ο οποίος φροντίζει και επιβλέπει την έγκαιρη εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής αυτής.

ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στην είσοδο της Παραλίας, οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν με μικρή χρέωση το ειδικό ηλεκτρομαγνητικό κλειδί που δίνει τη δυνατότητα φύλαξης των
προσωπικών τους αντικειμένων στα ειδικά ερμάρια που βρίσκονται στα αποδυτήρια. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια πολύτιμων αντικειμένων. Αν
το τμήμα των Θυρίδων Ασφαλείας δεν λειτουργεί, η φύλαξη των προσωπικών αντικειμένων γίνεται από τους επισκέπτες. Για αντικείμενα που έχουν χαθεί ή για
αντικείμενα που οι επισκέπτες θέλουν να παραδώσουν, θα πρέπει να απευθυνθούν στο τμήμα lost & found το οποίο έχει την διαχείριση των απολεσθέντων ((+30)
210 89 01 619).

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία δεδομένων έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
O εν λόγω Κανονισμός έχει συνταχθεί από την Εταιρεία, η οποία διατηρεί και το δικαίωμα τροποποίησής του στο μέλλον.
Οι όροι εισόδου, το ωράριο λειτουργίας αλλά και η χρήση των εγκαταστάσεων της Παραλίας ορίζονται από την Εταιρεία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιήσει
ανάλογα με την εποχή.
Η Διεύθυνση της Παραλίας έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο σε άτομα που έχουν ιστορικό βίαιης συμπεριφοράς ή έχουν δημιουργήσει βίαια επεισόδια εντός της
Παραλίας στο παρελθόν.
Η Διεύθυνση της Παραλίας έχει το δικαίωμα να απομακρύνει άτομα από την Παραλία που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή κάτω από την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή
συμπεριφέρονται βίαια/ανάρμοστα σε άλλους επισκέπτες.
Σε περίπτωση συνδρομής ενός από τους παραπάνω λόγους ή σε περίπτωση τέλεσης εκ μέρους κάποιου λουόμενου άλλου ποινικού αδικήματος, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα
να υποβάλει μήνυση.
Για τυχόν παράπονά σας ή προτάσεις βελτιώσεων της Παραλίας, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε το Κυτίο Παραπόνων/Προτάσεων που υπάρχει στην είσοδο της Παραλίας.
Με την αγορά του εισιτηρίου εισόδου, όλοι οι παραπάνω όροι και κανονισμοί γίνονται αυτομάτως αποδεκτοί από τον επισκέπτη /πελάτη.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας έχει αναρτηθεί στην κεντρική είσοδο της Παραλίας για δημόσια πληροφόρηση και διανέμεται δωρεάν σε όποιον τον ζητήσει.

Οφείλουμε να σεβόμαστε όλοι το φυσικό μας περιβάλλον !
Σας ευχόμαστε καλή απόλαυση!

