ΚΑΡΤΑ ΑΦΙΞΗΣ - REGISTRATION CARD
Άφιξη/Arrival:

Όνομα Πελάτη / Guest Name:

Αναχώρηση/Departure
:
Άτομα/Adults:

Πράκτορας/Booker:
Ημ.Γέννησης/Date of Birth:

Παιδιά/Children
:
Δωμάτιο/Room:

Ταυτότητα/Passport:
Εθνικότητα/Nationality:

Διατροφή/Meal Plan:

Διεύθυνση / Address:

COVID 19 - INFORMATION
Χώρα / Country:

Λόγω του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου του Ελληνικού
Υπουργείου Τουρισμού, δεν επιτρέπεται ο συχνός καθαρισμός
των δωματίων παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

Τηλέφωνο / Telephone No:

Επιθυμείτε τον καθημερινό καθαρισμό του
δωματίου σας; ΝΑΙ ○ ΟΧΙ ○

Email:

According to the official instructions of the Greek Ministry of
Tourism, Frequent cleaning of the rooms is not allowed except
at the request of the guests.

Do you wish your room to be cleaned every day?
YES ○
NO ○
ΩΡΑ CHECK OUT - CHECK OUT TIME

11:00
PERSONAL DATA PROTECTION STATEMENT

ΚΛΕΙΔΙΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ROOM KEYS
•Στα δωμάτια χρησιμοποιούμε σύστημα μαγνητικής κλειδαριάς. Για να ανάψουν τα φώτα πρέπει να
τοποθετήσετε το μπρελόκ της κλειδαριάς στην ειδική θήκη που βρίσκεται δίπλα στην πόρτα.
•In the hotel we use a save energy magnetic key system. Insert your key holder in the box situated
next to the door to turn on the lights.
Παρακαλούμε μην καπνίζετε στα δωμάτια όταν λειτουργεί το κλιματιστικό.
Please don't smoke in the room when the air condition is on.

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟΥ - VALUABLE SAFE
•Eνοικιάζεται στην Υποδοχή.
•You can pick up your safe box from the reception at a daily charge.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ - TELEPHONES

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΤΕ - DIAL

ΥΠΟΔΟΧΗ - RECEPTION
0
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ - LOCAL AND DISTANCE CALLS
9
ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΚΑΤ'ΕΥΘΕΙΑΝ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
TO ANOTHER ROOM
DIAL ROOM NUMBER
ΑΦΥΠΝΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ
WAKE UP CALL
PLEASE ASK THE RECEPTION

The above details are processed and used by authorized personnel of our hotel in
compliance with the current legislation (GDPR) for your best service and concern only
your reservation. Your data is kept in our system, in compliance with the regulations
and then is deleted. During this period ILARIA HOTEL takes all necessary safety
measures in order to keep your data secure. In addition, in some cases, which are
identifies by law, you can ask for the termination of the record keeping of your data by
cooperators of our hotel. Your request is sent by e-mail or written to ILARIA HOTEL.
We will try to process all the requests in compliance with the regulations. Juvenile
personal data (below 18) is recorded and kept as long as there is written consent by
the parents. ILARIA HOTEL is responsible to protect the collected data from any
unauthorized access, disclosure, moderation, or destruction, and keep and update
personal data, according the law. Completion & signature οf the said statement is
considered as a written consent to collect and process your personal data. For more
useful information about our Privacy Policy, you are kindly invited to visit our website
www.ilaria.gr

● I accept the use of the above data for my best service in a
future residence at ILARIA
YES ○
NO ○
● I accept the user the above data for a personalized wireless
internet access service
YES ○
NO ○
● I accept the user the above data in complience to the Health
Protocol for COVID-19
YES ○
NO ○

ΠΕΤΣΕΤΕΣ - TOWELS
•Παρακαλούμε μην παίρνετε τις πετσέτες δωματίου εκτός δωματίου. Εάν επιθυμείτε πετσέτες πισίνας
παρακαλούμε ζητήστε από την Υποδοχή.
•You are kindly requested to refrain from using the room towels outside of your room. If you need pool
towels please ask at the reception.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - RESTAURANT
•ΠΡΩΙΝΟ: 07:30-10:30 π.μ. Εάν επιθυμείτε πρωινό νωρίτερα ενημερώστε την υποδοχή την
προηγούμενη ημέρα έως τις 21:00.
• ΔΕΙΠΝΟ: 19:30-21:30
•BREAKFAST: 07:30-10:30 a.m. If you want to have breakfast earlier please declare it at the
reception the day before until 21:00.
•DINNER: 19:30-21:30

ΠΙΣΙΝΑ - POOL
•Το ξενοδοχείο δε διαθέτει ναυαγοσώστη. Κολύμβηση με δική σας ευθύνη. Τα παιδιά να επιτηρούνται
συνεχώς. Για λόγους ασφαλείας δεν επιτρέπονται καταδύσεις και νυκτερινή κολύμβηση.
Δεν επιτρέπονται υαλικά στο χώρο της πισίνας.
•Lifeguards are not available. Swim at your own risk. Children must be supervised at all times.
For safety reasons diving and night swimming should be avoided. No running around the pool.
No glassware allowed in the pool area.

Υπογραφή/Guest Signature:

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Tα παραπάνω στοιχεία επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται από το εξουσιοδοτημένο
προσωπικό του ξενοδοχείου μας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Γενικός
Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) προς καλύτερη εξυπηρέτηση σας
και αφορούν αποκλειστικά την κράτησή σας. Τα δεδομένα σας τηρούνται στο σύστημά
μας για χρονικό διάστημα που ορίζεται απο την κείμενη νομοθεσία και μετά
διαγράφονται. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό το ξενοδοχείο ILARIA παίρνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Επιπλέον, σε
μερικές περιπτώσεις οι οποίες βασίζονται στο νόμο, μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή
της τήρησης του αρχείου των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες μας
ή να διαγραφεί το αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων από το ξενοδοχείο. Το
αίτημα αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή γραπτού μηνύματος στο
ξενοδοχείο ILARIA . Θα επιδιώξουμε να διεκπεραιώσουμε όλα τα αιτήματα με
συνέπεια στο νόμο. Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων (κάτω από 18 ετών)
καταγράφονται και τηρούνται μετά από γραπτή συναίνεση του έχοντος την γονική
μέριμνα προσώπου.Το Ξενοδοχείο ILARIA αναλαμβάνει την υποχρέωση να
προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει από οποιαδήποτε
αναρμόδια πρόσβαση, την κοινοποίηση, την αλλαγή ή την καταστροφή, να διατηρεί
και να ενημερώνει τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το νόμο. Η συμπλήρωση και
υπογραφή της παρούσας δήλωσης, θεωρείται γραπτή συγκατάθεση για τη συλλογή
και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες χρήσιμες
πληροφορίες, αναφορικά με την Πολιτική Απορρήτου του Ξενοδοχείου ILARIA ,
παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ilaria.gr

● Αποδέχομαι τη χρήση των ως άνω δεδομένων για την καλύτερη
εξυπηρέτηση μου σε μια μελλοντική μου κράτηση/ διαμονή
ΝΑΙ ○
ΟΧΙ ○
● Αποδέχομαι τη χρήση των ως άνω δεδομένων για την
προσωποποιημένη ασύρματη πρόσβαση
ΝΑΙ ○
ΟΧΙ ○
● Αποδέχομαι τη χρήση των ως άνω δεδομένων για τη
συμόρφωση στο Υγειονομικό Πρωτόκολλο για το COVID-19.
ΝΑΙ ○
ΟΧΙ ○

