Aliki Hotel Ο νέος γενικός κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων .

Στο ξενοδοχείο Αλικη, προσπαθούμε να παραδώσουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και
εμπειρίες της Λευκαδος. Εκτιμούμε εσάς, την επιχείρησή σας και, το πιο σημαντικό, την πίστη σας προς εμάς.
Αναγνωρίζουμε ότι η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντικό ζήτημα. Έχουμε αναπτύξει την
πολιτική διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων μας, για να εξηγήσουμε τις πρακτικές μας σχετικά με τη
διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε αυτήν, τoν δικτυακό τόπο.
Μερικές αρμοδιότητες απαιτούν επίσης την ειδοποίηση σχετικά με άλλα μέσα συλλογής προσωπικών δεδομένων,
για εκείνες τις αρμοδιότητες, αυτή η πολιτική εξηγεί επίσης τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα
που λαμβάνονται από τις πηγές εκτός από τον δικτυακό μας τόπο, όπως οι γραπτές ή λεκτικές επικοινωνίες ή η
ενημέρωση που έχουμε όταν επισκέπτεστε το ξενοδοχείο μας.
Παρακαλώ διαβάστε την πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων προσεκτικά πριν μας παρέχεται
οποιεσδήποτε πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, σημειώστε ότι αυτή η πολιτική δεν ισχύει για την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τα οποία υπάγονται και ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης τρίτων όπως π.χ. οι
αερογραμμές, οι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών, όπως επιχειρήσεις
που οργανώνουν ή προσφέρουν πακέτα προσφορών, τους εμπορικούς συνεργάτες κλπ.
Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε
Σε κάθε σημείο επαφής ή αλληλεπίδρασης με τον επισκέπτη ‐ πελάτη μας, είναι πιθανό να συλλέξουμε προσωπικά
δεδομένα. Εκτός από οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μπορείτε να επιλέξετε και να παρέχετε σε μας, αυτά
τα δεδομένα δύναται να περιλαμβάνουν: τα προσωπικά ατομικά στοιχεία σας όπως το όνομα και το επώνυμο σας,
την ημερομηνίας γέννησης, τις μεθόδους επικοινωνίας, το επιχειρησιακό όνομα, ο τίτλος και επιχειρησιακή
διεύθυνση, τις λεπτομέρειες των πιστωτικών καρτών, συμπεριλαμβανομένου του τριψήφιου κωδικού ασφαλείας
που εμφανίζεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας, τον αριθμό μέλους, πληροφορίες σχετικές με
προγράμματα συνεργατών, όπως ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, προτιμήσεις δωματίων και διακοπών,
ιστορικό ταξιδιού και οι λεπτομέρειες κράτησης στο ξενοδοχείο, αλλά και της αντίστοιχης πτήσης, όπως επίσης και
του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.Επιπλέον συλλέγουμε επιπλέον προσωπικές πληροφορίες όταν επικοινωνείτε με
το ξενοδοχείο Αλικη με διάφορους τρόπους όπως:
Από καιρό σε καιρό, αυτή η περιοχή μπορεί να προσφέρει ένα χαρακτηριστικό σύνδεσμο (link) που θα επιτρέπει σε
σας να στείλετε μια ηλεκτρονική κάρτα ή ειδάλλως να μοιραστείτε ένα μήνυμα με έναν ή περισσότερους φίλους
σας. Εάν ακολουθήστε αυτή την επιλογή, θα ερωτηθείτε για το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του παραλήπτη, μαζί με το κείμενο οποιουδήποτε μηνύματος που επιλέγετε να περιλάβετε. Με τη
χρησιμοποίηση αυτού του χαρακτηριστικού συνδέσμου, μας παρέχετε το δικαίωμα της καταχώρησης και χρήσης
για λόγους επικοινωνίας του ονόματος και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του παραλήπτη.
Χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται
Χρησιμοποιούμε τη προσωπική πληροφορία σας για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε από το ξενοδοχείο
Αλικη όπως για να διεκπεραιώσουμε: (α) κρατήσεις, (β) αγορές πακέτου διακοπών ή άλλων συναλλαγών.
Χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα για να παρέχουμε σε σας τις απαραίτητες πληροφορίες όσον
αφορά την παροχή των συγκεκριμένων πληροφοριών απολογισμού αυτών για διοικητικούς λόγους. Επιπλέον,
δύναται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες: (α) για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου μας, έτσι
ώστε να παρέχει σε σας το αναμενόμενο επίπεδο φιλοξενίας. Χρησιμοποιούμε επίσης τις λεπτομέρειες για να σας
αποστείλουμε ενημερωτικά δελτία, να σας περιλάβουμε σε προωθητικές κινήσεις για νέα πακέτα προσφορών
(specials) και για να πραγματοποιήσουμε έρευνες αγοράς, αλλά και συμμετοχή σε διαγωνισμούς μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή του ταχυδρομικού ταχυδρομείου. Εάν υποβάλλετε αίτηση για την
απασχόληση στο ξενοδοχείο Αλικη, χρησιμοποιούμε τη προσωπική πληροφορία που παρέχετε για να
επεξεργαστούμε το αίτημα εργασίας σας.

Διαχείριση των προσωπικών δεδομένων
Ηλεκτρονικό πρόγραμμα τιμολόγησης: Εάν επιλέξετε την χρήση του συνδέσμου «Book online», για τις πληροφορίες
τιμολόγησης θα ενημερωθεί ο προμηθευτής της πιστωτικής κάρτας και εάν χρησιμοποιήσετε μια εταιρική
πιστωτική κάρτα, ενδεχομένως, ο εργοδότης σας.
Επιχειρηματικοί Συνεργάτες: Από καιρό σε καιρό παρέχουμε την δυνατότητα προσφορών σε συνεργασία με
επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλες επιχειρήσεις στις οποίες παρέχουμε υπηρεσίες όπου δύναται να
μοιρασθούν από κοινού προσωπικά δεδομένα. Παραδείγματος χάριν, να διεξάγουμε από κοινού προωθητικές
κινήσεις και να προσφέρουμε βραβεία, μέσα από διαγωνισμούς στην περιοχή μας μαζί με άλλες επιχειρήσεις, με
τις οποίες θα παρέχουμε τα βραβεία από κοινού. Εάν λάβετε μέρος στις εν λόγω προωθητικές κινήσεις ή
διαγωνισμούς, δύναται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με το συνεγγυητή μας ή το χορηγό τρίτων.
Υπηρεσίες Onsite: Δύναται να μοιραστούμε τη προσωπική πληροφορία με τους πάροχους υπηρεσιών onsite, οι
οποίοι παρέχουν ειδικές επιπλέον υπηρεσίες, όπως π.χ. δείπνο σε ένα επιλεγμένο εστιατόριο.
Φορείς παροχής υπηρεσιών: Στηριζόμαστε στους φορείς παροχής υπηρεσιών για να παρέχουμε ορισμένα προϊόντα
και υπηρεσίες, όπως η τιμολόγηση πιστωτικών καρτών, οι υπηρεσίες κρατήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και direct mail, που επεξεργάζονται τις συναλλαγές πιστωτικών καρτών, την ασφάλεια των δεδομένων και τις
υπηρεσίες παροχής διεξαγωγής διαγωνισμών και εκδηλώσεων, αλλά και έρευνες πελατών και ανταγωνισμού για
τους οποίους είναι απαραίτητο να παρασχεθεί η προσωπική πληροφορία. Το ξενοδοχείο Αλικη θα αποκαλύψει τη
προσωπική πληροφορία στους φορείς παροχής υπηρεσιών ανάλογα με την περίπτωση.
Επιχειρησιακές συναλλαγές: Δεδομένου ότι αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας, όπως π.χ. στις περιπτώσεις όπου
πουλήσουμε, αγοράσουμε, αναδομήσουμε ή αναδιοργανώσουμε τις επιχειρήσεις ή τα περιουσιακά στοιχεία μας.
Σε περίπτωση συγχώνευσης, σταθεροποίησης, πώλησης, εκκαθάρισης ή μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων
μας, το ξενοδοχείο Αλικη μπορεί, στη μόνη και απόλυτη διακριτικότητά του, να μεταφέρει, να πουλήσει ή να ορίσει
το εύρος των πληροφοριών τις οποίες έχει συλλέξει και οποίες περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό, τις μη‐
προσωπικές πληροφορίες και προσωπικές πληροφορίες, σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή σε τρίτους.
Επιπλέον το ξενοδοχείο Αλικη μπορεί να αποκαλύψει τη προσωπική πληροφορία, με ή χωρίς προγενέστερη
ειδοποίηση σε σας, προκειμένου: (i) να συμμορφωθεί με τους εφαρμοσμένους νόμους (ii) να ανταποκριθεί στις
κυβερνητικές έρευνες ή τα αιτήματα των δημόσιων αρχών (iii) να συμμορφωθεί με την έγκυρη νομική διαδικασία
(iv) να προστατεύσει τα δικαιώματα, τη μυστικότητα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία του ξενοδοχείου Αλικη, τους
επισκέπτες, τους φιλοξενούμενους, τους υπαλλήλους ή το κοινό (v) να μας επιτρέψει να εξαντλήσουμε τις νόμιμες
δυνατότητες έτσι ώστε να περιορίσουμε τυχόν ζημίες και (vi) να επιβάλουμε τους όρους χρήσης του δικτυακού
τόπου, έτσι ώστε (vii) να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε σε μια έκτακτη ανάγκη.
Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα
Ο όρος «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται στις σχετικές πληροφορίες με τη φυλετική ή εθνική
προέλευση, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό μητρώο ή την ιδιότητα
μέλους συνδικάτων. Δεν συλλέγουμε γενικά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν προσφέρεται εθελοντικά
από σας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία υγείας που παρέχονται από σας αποκλειστικά για να σας
εξυπηρετήσουν καλύτερα και να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων
Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τα άτομα κάτω των 18 ετών. Σαν γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα, παρακαλώ
να μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να παρέχουν τη προσωπικές πληροφορίες χωρίς την άδειά σας.

Μη προσωπικές πληροφορίες
Όταν επισκέπτεστε και αλληλεπιδράτε με δικτυακό μας τόπο, το ξενοδοχείο Αλικη και τους τρίτους με τους οποίους
το ξενοδοχείο Αλικη έχει συμβληθεί να παρέχει υπηρεσίες στο ξενοδοχείο Αλικη, μπορεί να συλλέξει μη
προσωπικές πληροφορίες (παραδείγματος χάριν, ένας κατάλογος των σελίδων περιοχών προς επίσκεψη). Όπως
συμβαίνει και σε άλλους δικτυακούς τόπους, ο δικτυακός μας τόπος δύναται να χρησιμοποιήσει «cookies» ή άλλες
τεχνολογίες για να μας βοηθήσει να παραδώσουμε το περιεχόμενο σχετικό προς τα ενδιαφέροντα σας, έτσι ώστε
να επεξεργαστεί τις επιφυλάξεις ή τα αιτήματά σας, ή/και για να αναλύσει τα σχέδια της επίσκεψής σας. Τα
cookies, μόνα τους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκαλύψουν τη ατομική σας ταυτότητα. Αυτές οι
πληροφορίες προσδιορίζουν τη μηχανή αναζήτησης, στους κεντρικούς υπολογιστές μας όταν επισκέπτεστε τον
δικτυακό μας τόπο.
Εάν θέλετε να αναιρέσετε τα cookies οποιαδήποτε στιγμή από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να τα διαγράψετε
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) του υπολογιστή σας (συμβουλευθείτε τις επιλογές
«βοήθειας» του προγράμματος πλοήγησης (browser) σας για να μάθετε πώς να διαγράψετε τα cookies).
Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τα στοιχεία με τη χρησιμοποίηση «pixel tags», «web beacons», «clear GIFs» ή
παρόμοια μέσα (συλλογικά, «pixel tags») που επιτρέπουν σε μας για να ξέρουν όταν επισκέπτεστε την περιοχή μας.
Μέσω των pixel tags, λαμβάνουμε τις μη προσωπικές πληροφορίες ή τις συνολικές πληροφορίες (δηλ., το όνομα
περιοχών, οι περιοχές του δικτυακού τόπου που εσείς επισκέπτεστε, το λειτουργικό σας σύστημα, η έκδοση του
προγράμματος πλοήγησης (browser), και το URL από το οποίο προήλθατε και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να ενισχύσει την απευθείας σύνδεση για να κατανοήσει τα σχέδια κίνησης εντός του δικτυακού τόπου.
Επιπλέον, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές διαφημίσεις τρίτων για να εξυπηρετήσουμε τις τους
διαφημιζόμενους στο δικτυακό τόπο. Παρακαλώ σημειώστε ότι οι ψηφιακές διαφημίσεις μπορούν επίσης να
χρησιμοποιήσουν cookies, pixel tags και άλλες τεχνολογίες, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν στους διαφημιστές τρίτων
να καταγράψουν ποιες αγγελίες η πρόγραμμα πλοήγησης σας έχει δει και ποιες σελίδες του δικτυακού τόπου ή
αγγελίες παραδόθηκαν.
Το ξενοδοχείο Αλικη δεν ελέγχει τη χρήση αυτής της τεχνολογίας ή των πληροφοριών που προκύπτουν και δεν είναι
αρμόδιο για οποιεσδήποτε ενέργειες ή πολιτικές τρίτων. Επειδή οι μη προσωπικές πληροφορίες δεν σας
προσδιορίζουν προσωπικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες για
οποιοδήποτε σκοπό. Σε μερικές περιπτώσεις, μπορούμε να συνδυάσουμε τις μη προσωπικές πληροφορίες με τη
προσωπική πληροφορία (όπως η ενσωμάτωση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα cookies). Εάν
συνδυάσουμε οποιεσδήποτε μη προσωπικές πληροφορίες με τα προσωπικά δεδομένα, οι συνδυασμένες
πληροφορίες θα αντιμετωπιστούν από μας ως προσωπική πληροφορία σύμφωνα με παρούσα πολιτική περί όρων
χρήσης του δικτυακού τόπου και της πολιτικής διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων.
Συνδέσεις με τους δικτυακούς τόπους τρίτων
Ο δικτυακός μας τόπος δύναται να περιέχει συνδέσεις (links) με δικτυακούς τόιπους τρίτων. Παρακαλούμε
σημειώστε ότι δεν είμαστε αρμόδιοι για τη συλλογή, τη χρήση, τη συντήρηση, τη διανομή, ή την κοινοποίηση των
στοιχείων και των πληροφοριών από τρίτους. Εάν παρέχετε προσωπικά δεδομένα σε δικτυακούς τόπους τρίτων, θα
ισχύει η πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων και οι όροι των υπηρεσιών αυτών.
Σας συμβουλεύουμε να ενημερωθείτε πρώτα όσον αφορά την πολιτική διασφάλισης προσωπικών δεδομένων των
δικτυακών τόπων που επισκέπτεστε πριν παραχωρήσετε στην εκχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων σ'
αυτούς.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων
Το ξενοδοχείο Αλικη θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα: (i) να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει
από οποιαδήποτε αναρμόδια πρόσβαση, την κοινοποίηση, την αλλαγή ή την καταστροφή, και (ii) να διατηρεί και να
ενημερώνει τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον νόμο. Επιδιώκουμε επίσης και απαιτούμε από τους φορείς
παροχής των υπηρεσιών μας να ασκήσουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα των
προσωπικών σας δεδομένων. Όσον αφορά τις online συναλλαγές, χρησιμοποιούμε σύγχρονη τεχνολογία για να
προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διαβιβάζετε σε μας μέσω του δικτυακού μας τόπου.
Δυστυχώς, κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα διαβίβασης των στοιχείων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να
εγγυηθεί ότι είναι εξ ολοκλήρου ασφαλές.
Για την προστασία διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων, σας ενημερώνουμε να μην περιλαμβάνετε
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία τυχόν μας αποστέλλετε.
Παρακαλούμε μην μας στείλετε τους αριθμούς πιστωτικής κάρτας ή οποιαδήποτε ευαίσθητη προσωπική
πληροφορία σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μεταβαλλόμενη προσωπική πληροφορία
Στην έκταση που απαιτείται και που επιτρέπεται από τον νόμο, έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε να σας
ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για σας και, όπου απαιτείται, ζητήστε να
ενημερώσουμε, να διορθώσουμε, ή/και να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για σας στην
ενεργό βάση δεδομένων μας. Θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες αναπροσαρμογές και τις αλλαγές μέσα σε
καθορισμένο από τον νόμο χρονικό διάστημα, οι οποίες επιτρέπονται από το νόμο, έναντι προκαθορισμένης
αμοιβής για να καλύψουμε τις δαπάνες του αιτήματος σας. Τέτοια αιτήματα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην
ακόλουθη διεύθυνση: Ξενοδοχείο Αλικη, Τμήμα διασφάλισης προσωπικών δεδομένων, Επαρχιακος δρομος
Λευκαδος ‐Νυδριου (θεση Αλικη Hotel) 31100 Νικιανα‐ Λευκαδος, Ελλάδα. Για να προστατεύσουμε την
εμπιστευτικότητά σας, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τέτοια αιτήματα μόνο προς την διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου την οποία έχετε καταχωρήσει.
Επιπλέον, σε μερικές περιπτώσεις οι οποίες βασίζονται στον νόμο, μπορείτε να ζητήσετε την 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 Ισιδώρα, διότι αυτά αποκτήθηκαν με μη νομότυπο τρόπο. Το αίτημα
αποστέλλετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή γραπτού αιτήματός σας στο Ξενοδοχείο Αλικη, Τμήμα διασφάλισης
προσωπικών δεδομένων, Επαρχιακος δρομος Λευκαδος ‐Νυδριου (θεση Αλικη Hotel) 31100 Νικιανα‐ Λευκαδος,
Ελλάδα.Θα επιδιώξουμε να διεκπεραιώσουμε όλα τα αιτήματα με συνέπεια με στο νόμο.
Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για την απαραίτητη περίοδο που χρειάζεται για να εκπληρωθούν οι σκοποί
που περιγράφονται σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, εκτός αν μια πιο μακροχρόνια περίοδος διατήρησης απαιτείται
ή επιτρέπεται από τον νόμο.
Επιλογές ‐ κατάλογοι μάρκετινγκ
Εάν μας έχετε δώσει τα στοιχεία επικοινωνία σας (διεύθυνση ταχυδρομείου, αριθμός fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή αριθμός τηλεφώνου), μπορούμε να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες μας ή να σας
προσκαλέσουμε σε εκδηλώσεις μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή ταχυδρομικά.
Εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε το υλικό μάρκετινγκ από μας, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή
στέλνοντας μας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση info@alikihotel.gr γράφοντας την επιθυμία σας για
διαγραφή από την λίστα . Παρακαλώ σημειώστε, εντούτοις, ότι εάν «αποχωρήσετε» όπως περιγράφεται ανωτέρω,
δεν θα είμαστε σε θέση να διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τις βάσεις δεδομένων των συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων με τις οποίες έχουμε ήδη μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα (δηλ., στις οποίες έχουμε ήδη
παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από την ημερομηνία του αιτήματος αποχώρησής σας).

Πολιτικές τροποποιήσεις
Περιοδικά είμαστε σε θέση να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους. Όταν κάνουμε τις αλλαγές αυτές, οι νέοι Όροι
Χρήσης θα τοποθετηθούν στην αρχική σελίδα του δικτυακού μας τόπου μας. Μπορείτε να ενημερωθείτε πότε αυτοί
οι Όροι Χρήσης ενημερώθηκαν με την εξέταση της ημερομηνίας στην κορυφή της σελίδας. Οποιεσδήποτε αλλαγές
στους Όρους Χρήσης θα ισχύουν από την δημοσίευση τους στην ιστοσελίδα μας και μετά. Η χρήση του δικτυακού
τόπου μετά από τέτοιες αλλαγές γίνετε με την αποδοχή σας για τους αναθεωρημένους Όρους Χρήσης.
Ερωτήσεις
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που αφορούν τους Όρους Χρήσης ή όσον αφορά τους τρόπους επεξεργασίας
των προσωπικών σας δεδομένων από το ξενοδοχείο Aλικη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@alikihotel.gr ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Ξενοδοχείο Αλικη,
Τμήμα διασφάλισης προσωπικών δεδομένων, Επαρχιακος δρομος Λευκαδος ‐Νυδριου (θεση Αλικη Hotel) 31100
Νικιανα‐ Λευκαδος, Ελλάδα.
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