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DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR ONLINE 
 

Societatea: ADVADELT TURISM S.R.L., în calitate de proprietar al Pensiunii Delta Paradis 
Adresă sediu social: Sat Murighiol, Comuna Murighiol,  A.P. DUNAVĂȚ I, Județ Tulcea 
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J36/66/1999, atribuit în data de 19.02.1999 
Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J36/66/1999 
Cod unic de înregistrare: 11511485 
IBAN: RO54BTRLRONCRT0016426702, Banca Transilvania 
Adresă de corespondență: Otopeni, Str. Oașului nr. 6, jud. Ilfov 
Sediul secundar: Sat Murighiol, Comuna Murighiol, AMENAJAREA PISCICOLĂ DUNAVĂȚ 1, Județ 
Tulcea 
☎ 0741.280.339 
http://www.delta-paradis.ro/ http://www.deltaparadis.ro/  
✉ contact@delta-paradis.ro  
 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 
 
Site-urile web http://www.delta-paradis.ro/ și http://www.deltaparadis.ro/ aparțin și sunt administrate de 
catre S.C. ADVADELT TURISM S.R.L., companie romaneasca, care poate fi contactata în urmatorele 
moduri: 

 telefonic: ☎ 0741.280.339 
 e-mail: ✉ contact@delta-paradis.ro 
 la adresa de corespondență: Otopeni, Str. Oașului nr. 6, jud. Ilfov 
 Date fiscale:  
 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J36/66/1999, atribuit în data de 19.02.1999 
 Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J36/66/1999 
 Cod unic de înregistrare: 11511485 
 IBAN: RO54BTRLRONCRT0016426702, Banca Transilvania 

 
Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorului poate fi contactată după cum urmează:  

 Telefonul consumatorului: 021/9551  
 Site: 

http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2
8&Itemid=60 

 
Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru 
Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legilația română în vigoare;  
 
S.C. ADVADELT TURISM S.R.L. isi asuma prevederile legislative si se obligă sa administreze in 
conditii de siguranta si numai pentru scopurite declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de 
dumnevoastra prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicatiilor noastre web.  

 
Scopul colectarii datelor cu caracter personal: nume, prenume, adresă de email și număr de telefon 
este determinat exclusiv de prestarea serviciilor turistice/contract de prestări servicii 
turistice/rezervare/comandă/cerere, respectiv răspunsul la cererile formulate de clienți  și 
transmiterea ofertelor/răspunsurilor. 
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Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl constituie prestarea serviciilor 
turistice/contract de prestări servicii turistice/rezervare/comandă/cerere (art. 6 alin.1 lit. b din 
Regulament), precum și prelucrarea .necesară conformării obligației legale fiscale (art. 6 alin.1 lit. 
c din Regulament). 

 
S.C. ADVADELT TURISM S.R.L. prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace 
automatizate si manuale destinate exclusiv executarii serviciilor turistice catre clienti, precum si pentru 
rezolvarea solicitarilor dumneavoastra in legatura cu activitatea desfasurata de S.C. ADVADELT 
TURISM S.R.L.  

 
Va informăm că refuzul dumneavoastra poate determina imposibilitatea prestării serviciilor turistice. 

 
Informatiile furnizate sunt destinate utilizarii exclusiv de care S.C. ADVADELT TURISM S.R.L. si sunt 
comunicate numai angajatilor și conducerii societății.  
 
Conform legislației in vigoare, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a 
va opune procesarii datelor, dreptul de retragere a consimtamantul sau a datelor, de dreptul de a nu fi 
supus unei decizii individuale. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va 
privesc si sa solicitati stergerea datelor.  
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C. 
ADVADELT TURISM S.R.L. la adresa de email ✉ dpo@advadelt.ro sau prin posta clasica la adresa 
Otopeni, Str. Oașului nr. 6, jud. Ilfov.  
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