Ενημέρωση για NEWSLETTER – αλληλογραφία και “Cookies”
Η εταιρεία ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο «ΚΑΛΥΒΕΣ ΜΠΗΤΣ» εφεξής «KALYVES BEACH», με έδρα στα
Χανιά Κρήτης, δήμος Χανίων, περιοχή Καλύβες, ΤΚ 73100, ΑΦΜ 094239278, τηλ.
+302825032300, email info@kalyvesbeach.com, η οποία είναι ιδιοκτήτρια των ξενοδοχείων
KALYVES BEACH HOTEL και KIANI BEACH RESORT και λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων, ζητάει τη συγκατάθεσή σας για να σας αποστέλλει μέσω e-mail
ενημερωτικό/διαφημιστικό υλικό (newsletter) σχετικά με προσφορές και υπηρεσίες της
καθώς και απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματά σας.
Το e-mail σας θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από την KALYVES BEACH και δεν θα
γνωστοποιείται σε τρίτα μέρη, ακόμα και αν το newsletter αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες
τρίτων εταιρειών, με τις οποίες η KALYVES BEACH συνεργάζεται.
Μόλις μας δηλώσετε το e-mail σας, θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής, με το
οποίο θα ενημερώνεστε ότι μας έχετε δώσει συγκατάθεση σας για την αποστολή newsletter
από την KALYVES BEACH. Η δήλωση συγκατάθεσης σας θα τηρείται για όσο χρόνο σας
αποστέλλονται newsletter από την KALYVES BEACH.
Συγκεκριμένα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας
ακολουθώντας τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter της KALYVES
BEACH και αναφέρει ότι : «διαγραφείτε από το newsletter πατώντας εδώ». Αυτή η δήλωση
ανάκλησης της συγκατάθεσής σας δεν θα τηρείται για περισσότερο από 1 μήνα, από την
ημερομηνία που υποβλήθηκε.
Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, το οποίο
μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή αίτησης στην KALYVES BEACH στο e-mail στο
info@kalyvesbeach.com
Επιπλέον, η ιστοσελίδα κάνει χρήση των cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που
περιέχουν κομμάτια πληροφορίας που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας
και τα οποία μας στέλνετε σε κάθε σας επίσκεψη. Χρησιμοποιούμε cookies για να
μπορέσουμε να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, για να μετράμε τις επιδόσεις της
ιστοσελίδας μας καθώς και για στατιστικά λόγους που σχετίζονται με την παροχή των
υπηρεσιών μας. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται τα cookies αυτόματα, ωστόσο
μπορείτε να ελέγξετε τη συμπεριφορά του browser σας από τις ρυθμίσεις του. Έχετε ωστόσο
υπόψη, ότι τα cookies είναι απαραίτητα για τις περισσότερες λειτουργίες της ιστοσελίδας
μας.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η αποστολή newsletter παραβιάζει την νομοθεσία περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dpa.gr/, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,
210 6475600 ).
Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
από την KALYVES BEACH και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας, στο email info@kalyvesbeach.com.

