Δήλωση Απορρήτου
Η πολιτική του Theotokos Travel είναι να σέβεται και να προστατεύει το απόρρητο των χρηστών
του παρόντος δικτυακού τόπου στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Δεν λαμβάνονται
προσωπικές πληροφορίες όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, εκτός αν επιλέξετε να παρέχετε
τις πληροφορίες αυτές σε μας.
Μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.theotokostravel.com χωρίς να λέτε ποιος
είστε ή να αποκαλύπτετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον εαυτό σας. Σε γενικές γραμμές,
συλλέγουμε πληροφορίες για τους χρήστες του δικτυακού μας τόπου για να καταλάβουμε την
εμπειρία των χρηστών, για παράδειγμα, τις τάσεις, τη διαχείριση και τη βελτίωση του
περιεχομένου της ιστοσελίδας, των κινήσεων του χρήστη και τη συγκέντρωση δημογραφικών
πληροφοριών για συνολική χρήση.
Μερικές φορές, ωστόσο, μπορεί να χρειαστούμε ορισμένες πληροφορίες από εσάς, όπως το
όνομα, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική σας διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φάξ κλπ. Οι
πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να σας στέλλονται τα προγράμματα του γραφείου μας
εάν εσείς επιλέξετε ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά ή με Φάξ ή με SMS .
Μπορείτε να αποσύρετε τα στοιχεία σας από τη βάση των δεδομένων μας και να διακόψετε την
επικοινωνία μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης ή γράψτε μας στη διεύθυνση:

Theotokos Travel
www.theotokostravel.com
Παγκύπριο Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης : 22 455 655
37Α Στασίνου, 2003 Στρόβολος (περ. Hilton)
T.Θ. 16110, 2086 Λευκωσία
E-mail : theotokos@theotokostravel.com

Ασφάλεια
Το www.theotokostravel.com έχει λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την προστασία από την
απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση των πληροφοριών από τον έλεγχό μας. Οποιαδήποτε
προσωπική ή / και οικονομικές πληροφορίες, διαβιβάζονται μέσω ενός ασφαλούς server. Το
λογισμικό προστασίας των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούμε, είναι η τελευταία
διαθέσιμη τεχνολογία μέχρι σήμερα.
Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου
Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο που το www.theotokostravel.com χρησιμοποιεί τα
προσωπικά σας στοιχεία θα περιγράφονται σε μελλοντικές εκδόσεις αυτής της πολιτικής
απορρήτου. Κάνοντας κράτηση με το www.theotokostravel.com συμφωνείτε ότι η πολιτική
προστασίας προσωπικών δεδομένων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ισχύει για όλες τις
πληροφορίες που μας δώσατε, τόσο κατά την περίοδο της κράτησης, όσο και για προηγούμενες
κρατήσεις.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.theotokostravel.com ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΠΙΟ ΠΑΝΩ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.
Τελευταία ενημέρωση: 31 Ιανουαρίου 2017.

