ANEXA 2
Declaratie de consimtamânt privind prelucrarea datelor personale
D-na/dl………………………………………………………, cu domiciliul în
…………………………..legitimat cu C.I. seria…... nr……..., CNP ………………., în calitate de titular
de contract, prin prezenta declaratie îmi exprim consimtamântul în mod liber, în cunostinta de cauza si la
obiect, pentru urmatoarele scopuri ale prelucrarii datelor cu caracter personal:
A. DA/NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari comerciale ale
agentiei (oferte turistice)
B. DA/NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru newsletter-uri (stiri,
informatii diverse despre activitatea agentiei)
C. DA/NU - În calitate de titular al autoritatii parintesti/ împuternicit al acestuia, sunt de acord cu
prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nasterii) ale copilului/copiilor mei care au
vârsta sub 16 ani, mentionati în rezervare, necesare pentru executarea contractului. (pct. C este obligatoriu
pentru a se putea efectua rezervarea) .
1. Am luat cunostinta de faptul ca, în cazul în care am fost de acord cu pct. A si B datele mele si a
persoanelor mentionate în rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra dupa
executarea contractului pana la data de 31.12.2022.
2. Cunosc faptul ca am posibilitatea sa-mi retrag consimtamantul pentru pct. A si B, oricând, printr-o
cerere transmisa la e-mail office@bonustravel.ro
3. Sunt informat/a ca, în cazul în care nu sunt de acord cu pct. A si B, orice date cu caracter personal vor fi
eliminate din baza de date de marketing a Agentiei.
4. Agentia m-a asigurat ca respecta noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu
privire la protectia datelor cu caracter personal.
5. De asemenea, am luat la cunostinta ca prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare (nume,
prenume, data nasterii, CNP, C.I. sau pasaport, adresa, telefon, email si nationalitate) se vor pastra
conform termenelor prevazute în legislatia financiar-contabila.
6. Am înteles ca prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate în contract este realizata pentru
furnizarea serviciilor turistice contractate, pe perioada de valabilitate a acestuia si pe perioada de arhivare.
7. Sunt de acord cu transferarea acestor date catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii
contractuali ai Agentiei din tara si/sau din strainatate, implicati în desfasurarea serviciului turistic
contractat.
8. Sunt informat/a de faptul ca, potrivit legislatiei în vigoare, datele personale vor fi furnizate catre
autoritatile din domeniul juridic (politie, parchet, instate de judecata) doar la solicitarea expresa a
acestora.
9. Agentia m-a asigurat de faptul ca datele mele nu vor fi facute publice, nu vor fi transmise unor terte
parti.
10. Am fost informat/a ca am urmatoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de stergere a datelor
(dreptul de a fi uitat), de restrictionare a prelucrarii, de portabilitate a datelor si dreptul la opozitie. Pentru
exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o cerere scrisa, la adresa de e-mail office@bonustravel.ro.
De asemenea, mi s-a comunicat si faptul ca am dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de
Supraveghere (https://www.dataprotection.ro/), precum si justitiei.
11. Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele mentionate în rezervare sa furnizez Agentiei datele
personale ale acestora necesare efectuarii rezervarii, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului
de contract în urma unei cereri scrise.
12. Am înteles în intregime continutul declaratiei de mai sus, aceasta fiind conforma cu cele declarate si
cu realitatea.
Titular de contract,

Data:

