Όροι Χρήσης

Προστασία
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η τήρηση των Ελληνικών και Διεθνών
νόμων είναι πάρα πολύ σημαντική για το Ξενοδοχείο SEA HORSE.

Copyright
Η χρήση του www.seahorse-hotel.com υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους.
Τα στοιχεία (κείμενα και εικόνες) που υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.seahorsehotel.com είναι διαθέσιμα για πληροφόρηση και μπορούν να τροποποιούνται αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση, αναπαραγωγή
ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή
έντυπο, χωρίς την γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη ή του ιδιοκτήτη πνευματικών
δικαιωμάτων.

Προσωπικά Δεδομένα
Η αίτηση κράτησης απαιτεί από τους χρήστες να μας δώσουν τα στοιχεία επαφής
(όπως το όνομά τους, την διευθυνσή τους, το τηλεφωνό τους και τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα στοιχεία επαφής του πελάτη χρησιμοποιούνται για να
μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του καθώς και να του αποστέλουμε
μελλοντικές προσφορές για διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο SEA HORSE (τα e-mail αυτά
δεν μπορούν να θεωρηθούν spam καθ’ότι περιέχουν τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
του αποστολέα και μπορείτε ανα πάσα στιγμή να έρθετε σε επικοινωνία μαζί του) . Τα
στοιχεία αυτά είναι εμπιστευτικά και μπορούν να δωθούν σύμφωνα με τον νόμο στην
αρμόδια αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η χρήσης του www.seahorse-hotel.com
αντίκειται στους θεσπισμένους κανόνες χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης σε
περίπτωση που η χρήση του www.seahorse-hotel.com απο τον επισκέπτη παραβαίνει
τους θεσπισμένους κανόνες χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία τα προσωπικά στοιχεία
του επισκέπτη και η IP διευθυνσή του θα είναι διαθέσιμα για οποιαδήποτε νόμιμη
έρευνα. Επίσης αποτελεί δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας
Δεδομένα και να μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε
ανακρίβειες που περιέχονται στα Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως και να εναντιωθείτε
στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Το pasiphaehotel.com σέβεται τη
μυστικότητά σας. Το SEA HORSE hotel δεν πωλεί, δεν νοικιάζει ή δανείζει οποιεσδήποτε
προσωπικές πληροφορίες σε οποιουσδήποτε ανεξάρτητους τρίτους.

Σύνδεσμοι προς άλλους διαδικτυακούς τόπους
Ο δικτυακός τόπος www.seahorse-hotel.com περιέχει συνδέσμους προς άλλους
διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται από το www.seahorse-hotel.com. Το
ξενοδοχείο SEA HORSE δεν μοιράζεται τα Προσωπικά σας δεδομένα με αυτούς τους
διαδικτυακούς τόπους. Μολονότι το ξενοδοχείο SEA HORSE προσπαθεί να παρέχει

συνδέσμους μόνο με διαδικτυακούς τόπους οι οποίοι συμβαδίζουν με τα υψηλά πρότυπα
του www.seahorse-hotel.com και τον σεβασμό του για το προσωπικό απόρρητο, δεν
είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ασφάλεια, ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου
που εφαρμόζονται από άλλους διαδικτυακούς τόπους και αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη
που σχετίζεται με την χρήση από εσάς τέτοιων άλλων διαδικτυακών τόπων και το
περιεχόμενο που υπάρχει εκεί.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίσει η
κάθε ιστοσελίδα χρήστες που την έχουν ξαναεπισκεφτεί και να διευκολύνει έτσι την
πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας από αυτούς. Τα cookies δεν είναι προγράμματα
τα οποία μπορούν να εισέλθουν στον υπολογιστή σας και να καταστρέψουν αρχεία. Εάν
δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε ανατρέχοντας
στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή δικτύου σας. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer,
μπορείτε να πάτε στο Tools/Internet options/Security and Privacy και να προσαρμόσετε
τον φυλλομετρητή στις απαιτήσεις σας.

Εν Κατακλείδι
Οποιοσδήποτε επισκέπτης ή πελάτης πιστέψει σε οποιαδήποτε στιγμή ότι
το www.seahorse-hotel.com δεν εμμένει στα παραπάνω δηλωθέντα, παρακαλούμε
ενημερώστε μας με e-mail στην διεύθυνση tekes@otenet.gr και θα κάνουμε ότι είναι
δυνατόν για να εξακριβώσουμε και να διορθώσουμε το πρόβλημα.

