Ασφάλεια Συναλλαγών
1. Απόρρητο Συναλλαγών με το Business Travel
Το Business Travel δίνει άμεση έμφαση στη σημασία της ασφάλειας
των Προσωπικών Δεδομένων του κάθε πελάτη-ταξιδιώτη που θα μας
επιλέξει, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει υπολογίσει
όλες τις παραμέτρους ώστε να εξασφαλίσει για εσάς τη μέγιστη δυνατή
ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα
προσωπικά σας στοιχεία, είναι απόλυτα ασφαλείς και απόρρητες.
Η αυστηρή τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι
πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη-ταξιδιώτη προς το
Business Travel είναι άκρως εμπιστευτικές και για αυτό το λόγο έχουμε
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται η χρήση αυτών των
προσωπικών δεδομένων στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο
πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα προαναφερθέντα
μέτρα που έχουμε λάβει υπόψιν είναι τα ακόλουθα:
1. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και ταξιδιωτικοί σύμβουλοι του
Business Travel έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες συναλλαγών σας
και μόνο όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, π.χ. για την ολοκλήρωση της
αίτησης συμμετοχής σας και την τυπική διεκπεραίωση της κράτησης
σας.
2. Το Business Travel δεν αποκαλύπτει σε καμία περίπτωση τα στοιχεία
του πελάτη-ταξιδιώτη καθώς και των συναλλαγών τους, εκτός αν
υπάρχει κάποια έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβληθεί από
κάποια δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
3. Αν χρειαστεί η επέμβαση κάποιου τρίτου συνεργαζόμενου προσώπου
με το Business Travel για την διεκπαιρέωση των ταξιδιωτικών
υπηρεσιών, τότε το γραφείο μας φροντίζει για την απόλυτη εξασφάλιση
του απορρήτου.
4. Για τη δική σας προσωπική ασφάλεια, θα πρέπει να γνωρίζετε οτι όλες
οι πληροφορίες της κράτησης σας που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας
ως εμπιστευτικές και απόρρητες δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται απο
εσάς σε τρίτα πρόσωπα.
5. Για τη βέλτιστη χρήση τους ιστότοπου μας έχουμε ενεργοποιήσει τη
χρήση των cookies, μια πολιτική που ακολουθούν οι περισσότερες
εταιρείες ανά τον κόσμο. Τα cookies αποθηκέυουν κάποια στοιχεία για
τη χρήση του ιστότοπου μας στον σκληρό σας δίσκο. Αυτό κάνει πιο
έυκολο για εμας, ωστε να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας σε

επικείμενη μελλοντική επίσκεψη σας. Υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε
χρήση του ιστότοπου μας και χωρίς ενεργά cookies αλλά η χρήση είναι
πιο έυκολη με αυτά. Οι περισσότεροι περιηγητές δέχονται τα cookies
αυτομάτως. Μπορείτε βεβαίως να αφαιρέσετε όλα τα cookies ανα πάσα
στιγμή από τον σκληρό σας δίσκο. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα να
τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας ώστε να μη δέχεται τα
cookies χωρίς την συναίνεση σας. Η χρήση των cookies δεν συνδέεται
με κανέναν τρόπο με προσωπικές σας πληροφορίες.
6. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές και χρεώσεις των πιστωτικών και
χρεωστικών καρτών πραγματοποιούνται από το Γραφείο Γενικού
Τουρισμού “Ιωάννης Τζιοπάνος & ΣΙΑ ΕΕ” (Business Travel) με ΜΗ.Τ.Ε.

09.33.E.60.00.01114.00 το οποίο εδρέυει στην οδό Καλαποθάκη 3 και
Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη και είναι υπέυθυνο για την έκδοση κάθε
νόµιµου παραστατικού
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