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Stimați clienți/colaboratori, 

 

Începând cu data de 25 mai 2018, au devenit aplicabile în mod direct, în toate statele Uniunii Europene, 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE, adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016. 
 

ADVADELT TURISM S.R.L. prelucrează datele dvs. personale exclusiv în scopul îndeplinirii obiectului 
de activitate al societății, respectiv prestarea serviciilor turistice/contract de prestări servicii 
turistice/rezervare/comandă/cerere. 
 

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. a din 
Regulament), precum și prelucrarea necesară conformării obligației legale fiscale (art. 6 alin.1 lit. c din 
Regulament). 
 

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt, după caz, angajații 
subscrisei/colaboratorii/prestatorii de servicii/alte persoane împuternicite/autorizate, precum și instituțiile 
statului, poliție, spitale etc. care ar putea solicita aceste informații. 
 

Vă asigurăm de faptul că datele dvs. personale sunt protejate prin măsuri specifice de securitate și că 
acestea sub nicio formă nu sunt înstrăinate sau oferite spre utilizare altor entități sau companii (de 
exemplu companii de marketing, vânzări etc.).  
 

Datele vor fi stocate pe o perioadă limitată, respectiv pe durata prestării serviciului turistic; în situația unui 
litigiu, pe parcursul soluționării acelui litigiu; în conformitate cu legislația în vigoare, atâta timp cât avem 
obligația legală de a păstra documentele financiare legale în evidența contabilă și în arhiva societății. 
 

În conformitate cu Regulamentul General pentru Protecția Datelor, ADVADELT TURISM S.R.L. a 
încheiat un contract de prestări servicii în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru 
asigurarea serviciilor de responsabil date cu caracter personal cu S.C. COPYRIGHT CONTROL 
CONSULTING S.R.L., respectiv DPO extern.  
 

Datele de contact ale DPO-ului sunt următoarele:  
- Nume și prenume: Marinescu Ana-Maria  
- mobil: 0723.241.399 
- e-mail: dpo@advadelt.ro    
 

Evidența datelor cu caracter personal este asigurată de S.C. CYBERTEK SYSTEMS S.R.L.   
 

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal, inclusiv în vederea 
exercitării drepturilor pe care le aveți, trebuie să luați legătura cu responsabilul pentru protecția 
datelor cu caracter personal conform datelor de contact mai sus menționate. 

 

CONDUCEREA  

ADVADELT TURISM S.R.L. 

 
 
 
 


