Databeskyttelsespolitik
Når du bruger Alsie Express' websted indsamler vi oplysninger om dig, hvilket inkluderer de oplysninger, du
indtaster i din profil, såvel som oplysninger om, hvordan du bruger vores websted. Dette websted gør brug
af cookies, hvilket er små ikke-eksekverbare filer, som gemmes på din harddisk for at identificere din
computer. Cookies hjælper med at overvåge hvilke dele af webstedet, du besøger og hjælper med at få
adgang til medlemsområder, men indeholder ingen personlige eller fortrolige oplysninger om dig. Du kan
afvise cookies ved at slå dem fra i din browser, men vær imidlertid opmærksom på, at dette kan mindske
kvalitetsoplevelsen, som vi er i stand til at tilbyde dig og forhindrer dig i at foretage bookings online.
Personlige data, som du afgiver på Alsie Express' websted og oplysninger om, hvordan du bruger vores
websted bliver behandlet yderst forsigtigt og med den største respekt. Alsie Express vil bruge dine
personlige data til at opfylde vores forpligtelser ved håndteringen og administreringen af reservationer,
betaling og billetlevering, hvilket inkluderer brug af dine data til følgende formål: bogholderi, fakturering og
auditering, billettering, bekræftelse af kreditkort og andre betalingskort, immigrations- og toldkontrol,
sikkerhed, administrative og juridiske formål, håndtering af frequent flyer-programmer, systemtest,
vedligeholdelse og udvikling, kundeforhold, kontakt vedrørende automatisk indcheckning og andre
rejseoplysninger.
Til disse formål og i henhold til det rejsearrangement, som du har valgt, bliver vi eventuelt nødt til at
offentliggøre og overføre dine personlige data til flyselskaber og andre firmaer, som er involveret i at levere
din rejse og tilknyttede tjenester, til databehandlingsvirksomheder, som arbejder på vores vegne,
rejsebureauer, regeringer, politi og kreditkortvirksomheder, hvilket kan involvere at sende dine personlige
data udenfor den Europæiske Union og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Flere oplysninger
kan skaffes ved forespørgsel fra dit flyselskab eller rejseagent.
For at kunne give dig tilbud og tilbyde dig tjenester, som vi mener, er af særlig interesse for dig, anvender
Alsie Express eventuelt dine personlige data til marketing- og kommunikationsformål. Du kan til enhver tid
fravælge at modtage denne marketingkommunikation.
Når du indskriver dig som abonnent på Alsie Express' nyhedsbreve via e-mail, accepterer du, at vi eventuelt
bruger din e-mailadresse til at sende dig nyheder og andre marketingoplysninger og -kommunikation på
jævnlig basis. Vi forsøger hele tiden at forbedre disse oplysninger og at gøre dem interessante og relevante
for vores kunder. For at vi kan følge op på, om du kunne lide det, som vi sendte til dig, indsamler vi
oplysninger om, du åbner din e-mail og klikker på links eller ej. Indsamlede data anvendes udelukkende
internt hos Alsie Express til statistiske formål.
Alsie Express vil aldrig give en tredjepart lov til at benytte dine personlige data til marketing- eller
kommunikationsformål. Du kan altid slette eller ændre de personlige data, som du har indtastet på Alsie
Express' websted.
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Sikkerhed
Vi tilbyder høj sikkerhed mod tab, misbrug og uautoriseret adgang til dine personlige data og
betalingsdetaljer. Håndtering og dataoverførsler mellem din webbrowser og vores server er sikret ved
hjælp af 128-bit Secure Sockets Layer (SSL).
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