From: Ste.. Sta..
Sent: Friday, April 05, 2019 9:20 AM
To: HIMALAYA TRAVEL-ELENI KOULIOURA
Cc: Emi.. Na..
Subject: Πως περάσανε τα παιδια στη Θεσσ/κη ; FORENSICS 28-31/03/2019

Καλημέρα!
Είχα σκοπό να γράψω να σας ευχαριστήσω όλους για την άψογη οργάνωση του
ταξιδιού! Τα παιδιά περάσανε υπέροχα, η ξενάγηση στην πόλη ήτανε πολύ ευχάριστη
και επιμορφωτική, το ξενοδοχείο πάρα πολύ καλό και γενικά όλα πήγαν ομαλά.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους για όλη τη δουλειά που κάνατε προκειμένου να έχουμε
μία πραγματικά πολύ ευχάριστη εκδρομή για τον διαγωνισμό των Forensics!
Με εκτίμηση,
STE..
From: HIMALAYA TRAVEL-ELENI KOULIOURA
Sent: 04 April 2019 16:51
To: Emi.. Na..
Cc: Ste.. Sta..
Subject: Πως περάσανε τα παιδια στη Θεσσ/κη ; FORENSICS 28-31/03/2019
Importance: High

Καλησπέρα σας,
πως τα περάσανε τα παιδιά στη Θεσσ/κη; δεν μας ενημερώσατε,
εύχομαι να πήγαν όλα καλά !
Με εκτίμηση,
Ελένη Κουλιούρα
τηλ: 210-32.25.159 (εσωτ.110)
HIMALAYA TRAVEL
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4
10557 ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-32.25.159
fax: 210-32.51.474
www.himalayatravel.gr

Νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR): Η HIMALAYA TRAVEL Α.Ε. χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με μεγάλη
προσοχή. Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού της ΕΕ για την γενική προστασία δεδομένων (GDPR), έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την προστασία δεδομένων. Σας παρακαλούμε, να ενημερωθείτε σχετικά στο https://www.himalayatravel.gr. Αυτό το μήνυμα
περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές. Σε περίπτωση που σας έχει στείλει τυχαία, χωρίς να θεωρηθεί ότι είστε ο
καθορισμένος παραλήπτης, διαγράψτε το αμέσως από το σύστημά σας και ενημερώστε τον αποστολέα. Οποιοδήποτε αντίγραφο, χρήση ή
προώθηση σε τρίτο παραλήπτη αυτού του μηνύματος από έναν μη καθορισμένο παραλήπτη είναι αντίθετο προς το Νόμο. Το διαδίκτυο δεν
αποτελεί ασφαλές περιβάλλον και η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη ζημία του παραλήπτη ή
τρίτου, λόγω χρήσης ή καθυστερημένης μετάδοσης, παρακολούθησης, αλλοίωσης ή μόλυνσης από ιό του παρόντος μηνύματος. Η
προστασία του συστήματος από ιούς και η επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος μηνύματος ανήκουν αποκλειστικά στην ευθύνη
του παραλήπτη.

