POLÍTICA DE PRIVACIDADE - QELQATANI HOTEL E.I.R.L.

Esta Política de Privacidade estabelece os termos nos quais o QELQATANI
HOTEL E.I.R.L. usa e protege as informações fornecidas por seus usuários ao
usar seu site. Esta empresa está comprometida com a segurança dos dados de
seus usuários. Quando pedimos que você preencha os campos de informações
pessoais com as quais você pode ser identificado, fazemos isso garantindo que
eles sejam usados apenas de acordo com os termos deste documento. No
entanto, esta Política de Privacidade pode mudar ao longo do tempo ou ser
atualizada para o que recomendamos e nós encorajamos você a rever
continuamente esta página para garantir que você concorda com essas
mudanças.

Informações coletadas
Nosso site pode coletar informações pessoais, tais como: Nome, informações de
contato, como seu endereço de e-mail e informações demográficas. Além disso,
quando necessário, informações específicas podem ser necessárias para
processar uma reserva, pedido ou faturamento.

Uso das informações coletadas
Nosso site usa as informações para fornecer o melhor serviço possível,
especialmente para manter um registro de usuários, reservas ou pedidos, se
aplicável, e assim continuar a melhorar nossos serviços. Eles podem ser enviados
e-mails esporádicos através de nosso site com ofertas especiais, novos serviços e
outras informações consideradas relevantes para você ou podem fornecer algum
benefício, esses e-mails serão enviados para o endereço fornecido, e pode ser
cancelada em qualquer momento.
QELQATANI HOTEL E.I.R.L. é altamente comprometida em cumprir o
compromisso de manter suas informações seguras. Usamos sistemas modernos e
os atualizamos constantemente para garantir que não haja acesso não autorizado.
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Links para Terceiros
Este site contém links para outros sites que podem ser de seu interesse. Depois
que você clicar nesses links e sair do nosso site, não teremos mais controle sobre
o site para o qual você será redirecionado e, portanto, não nos responsabilizamos
pelos termos ou privacidade ou pela proteção de seus dados nesses outros sites
de terceiros. Estes sites estão sujeitos às suas próprias políticas de privacidade,
por isso é aconselhável consultá-los para confirmar que você concorda com eles.

Controle de suas informações pessoais
A qualquer momento, você pode restringir a coleta ou uso de informações
pessoais fornecidas ao nosso site. Cada vez que você é solicitado a preencher um
formulário, como reservas, pode marcar ou desmarcar a opção de receber
informações por e-mail ou registrar-se no programa de fidelidade e, finalmente,
aceitar ou não os termos e condições. Caso tenha marcado a opção de receber
ofertas, novidades e / ou se inscrever no programa de fidelidade, você poderá
cancelá-las a qualquer momento.
Esta empresa não irá vender, atribuir ou distribuir as informações pessoais que
são coletadas sem o seu consentimento.
QELQATANI HOTEL E.I.R.L. reserva-se o direito de alterar os termos desta
Política de Privacidade a qualquer momento.
Para mais informações sobre nossa Política de Privacidade, se você tiver alguma
dúvida, pergunta, dúvida ou deseja fazer uma reclamação, entre em contato
conosco pelo e-mail reservas@qelqatani.com

Última atualização: 14 de maio de 2018.
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