NOTA DE INFORMARE
Stimate Client,
S.C. REBEL GRAFIX S.R.L. - AGENŢIA DE TURISM „ REBEL TRAVEL.RO” , Ilfov Chiajna, Str.
I.L. Caragiale nr. 91, telefon 0764022239, e-mail: rezervari@rebeltravel.ro, Licenţă de turism 7648, CUI
RO6718035, R.C. J23/3184/2008, reprezentată prin dl Poasca Adrian Filipovici , Administrator in calitate
de TUROPERATOR sau Parte, avand calitatea de OPERATOR DE DATE PERSONALE, va aduce la
cunostinta urmatoarele:
1. Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si punem in aplicare
masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la
datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum pierderile sau
distrugerile accidentale sau ilegale.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016
(denumit in continuare „Regulamentul”), partile agreaza urmatoarele definitii:
a) Autoritatea de supraveghere - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal, www.dataprotection.ro;
b) Date cu caracter personal: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau
litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana
vizata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi
identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un
numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice
proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
c) Operator: desemneaza Turoperatorul, care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor
cu caracter personal
d) Responsabil de prelucrare: Turoperatorul ;
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de
operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau
ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea,
pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie,
difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea
sau distrugerea acestora;
Tipurile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii
In baza Contractului cu turistul, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii sunt urmatoarele:
Date personale: nume si prenume, domiciliu, cod numeric personal, adresa de email.
In masura in care, in baza Contractului cu turistul, se vor adauga categorii de date, partile vor incheia un
act aditional, care va contine noile tipuri de date prelucrate.
Prelucram numele si prenumele dumneavoastra , domiciliul si codul numeric personal cuprinse in
contractul incheiat cu noi, pentru :





Executarea contractului incheiat cu dumnevoastra, inclusiv realizarea activitatilor efectuate de noi
in interesul dumneavoastra, in virtutea contractului dintre noi;
Indeplinirea obligatiilor fiscale legate de plata contractului;
Transmiterea datelor catre colaboratorii nostri in vederea atingerii obiectului contractului semnat;
Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor contractelor.

Prelucram numarul dumneavoastra de telefon si adresa dumneavoastra de email pentru:




Comunicarea cu dumneavoastra;
Transmiterea datelor catre colaboratorii nostri in vederea atingerii obiectului contractului
semnat;
Aceste date vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor contractelor

Prelucram date cuprinse in solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi si datele prepusilor si
tertilor cuprinse in inscrisurile pe care ni le aduceti la cunostinta, pentru :



Realizarea obiectului contractelor semnate;
Aceste date vor fi pastrate pe durata executarii contractului dintre dumneavoastra si subscrisa

Categoriile de persoane vizate. Dreptul de proprietate asupra datelor cu caracter personal
Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele:
a) consumatorii, in sensul Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a
pachetelor de servicii turistice, ai serviciilor si/sau pachetelor de servicii turistice, evenimentelor
culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri;
b) calatorii si/sau beneficiarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, in sensul Directivei nr.
2302/2015 privind pachetele de servicii de calatorie şi serviciile de călătorie asociate, de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2011/83/UE ale Parlamentului European şi ale
Consiliului şi de abrogare a Directivei 90/314/CEE a Consiliului, desemnati de Turist si persoanele din
cadrul Turistului care au calitatea de destinatari ai unor expedieri trimise de terte persoane, a
evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri;
3. Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizatasi nici pentru realizarea de profile.
Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea
datelor i conditii de securitate. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru
care le-am colectat.
4. Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decat pentru realizarea
intereselor dumneavoastra sau indeplinirea obligatiilor legale.
5. Revizuim in fiecare an datele colectate, analizand in ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor
mentionate. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse.
8. Beneficiati de dreptul de acces , interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le
furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor. Mentionan ca
interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice executarea contractului
incheiar intre dumneavoastra si subscrisa. In acest caz subscrisa este exonerata de raspundere. Va rugm sa
ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra, in orice modalitate care este asiguratoare cu privire la
identitatea solicitantului si indreptatirea lui. Va vom raspunde in cel mai scurt timp.

Cu Stima ,
Echipa RebelTravel.ro
www.RebelTravel.ro
email : rezervari@ rebeltravel.ro

