
Informatii privind protectia datelor personale 

Protectia datelor cu character personal 

.1. Datele cu caracter personal ale Turistului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile 

Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulaţte a acestor date. Turistul va furniza Agentiei datele 

personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii 

prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Turistul, declara ca este titular al drepturilor 

parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care ii insotesc, 

dupa caz. 

.2. Turistul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica 

orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea 

acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate 

adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei. Datele de contact ale 

acestuia sunt afisate pe pagina web a Agentiei. 

.3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va limita 

accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in 

prezentul contract. 

.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale 

Turistului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile de transport, cazare, sau alte 

Servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate 

toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal 

pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca 

astfel de informatii. 

.5. Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a: 

a) impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare date cu 

caracter personal proprii, cum ar fi: 

- citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare; 

- divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate; 

- utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date. 

b) se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera 

dreptul lor de acces; 

c) inregistra cand şi cui au fost comunicate datele cu caracter personal; 

d) se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de 

stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare; 

d) delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate în 

locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal. 



.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 5 ani in bazele de date sau 

pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucu este obligatoriu potrivit unor dispozitii 

legale. 

  

Prin semnarea contractului/solicitarii, in mod liber, informat si in cunostinta de cauza, declarati ca 

sunteti de acord cu colectarea, prelucrarea si transferul datelor cu caracter personal de catre operator, 

in conditiile acestei informari 

 


