
ANEXA 1 
 

Declaraţie de consimțământ 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 declarație 

îmi exprim consimtământul în mod liber, în cunoștință de cauză și la obiect, pentru următoarele 

scopuri ale prelucrării datelor cu caracter personal : 

A. DA/NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări comerciale ale 

agenției (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 autorității părintești / împuternicit al acestuia, sunt de acord cu 

prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nașterii) ale copilului/copiilor mei care au 

vârsta sub 16 ani, menționați în rezervare, necesare pentru executarea contractului. (pct. C este obligatoriu 

pentru a se putea efectua rezervarea) . 
1. Am luat cunoștință de faptul că, în cazul în care am fost de acord cu pct. A și B datele mele și a 

persoanelor menționate în rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra după 

executarea contractului pana la data de 31.12.2022. 

2. Cunosc faptul că am posibilitatea să-mi retrag consimtamantul pentru pct. A și B, oricând, printr-o 

cerere transmisă la e-mail : turismimperial@gmail.com 

3. Sunt informat/ă că, în cazul în care nu sunt de acord cu pct. A și B, orice date cu caracter personal vor 

fi eliminate din baza de date de marketing a Agentiei . 

4. Agentia m-a asigurat că respectă noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

cu privire la protecția datelor cu caracter personal, menționate în politica de confidențialitate de pe site-ul 

www.imperialturism.ro. 

5. De asemenea, am luat la cunoștință că prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare 

(nume, prenume, data nașterii, CNP, C.I. sau pașaport, adresă, telefon, email și naționalitate) se vor păstra 

conform termenelor prevăzute în legislația financiar-contabilă. 

6. Am înteles că prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în contract este realizată pentru 

furnizarea serviciilor turistice contractate, pe perioada de valabilitate a acestuia și pe perioada de arhivare. 

7. Sunt de acord cu transferarea acestor date către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii 

contractuali ai Agenției din țară și/sau din străinătate implicați în desfășurarea serviciului turistic contractat. 

8. Sunt informat/ă de faptul că, potrivit legislației în vigoare, datele personale vor fi furnizate către 

autoritățile din domeniul juridic (poliție, parchet, instanțe de judecată) doar la solicitarea expresă a acestora. 

9. Agenția m-a asigurat de faptul că datele mele nu vor fi făcute publice, nu vor fi transmise unor terțe 

părți. 
10. Am fost informat/ă că am următoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de ștergere a datelor 

(dreptul de a fi uitat), de restricționare a prelucrării, de portabilitate a datelor și dreptul la opoziție. Pentru 

exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o cerere scrisă, la adresa de e-mail gdpr@kusadasi.ro De 

asemenea, mi s-a comunicat și faptul că am dreptul de a mă adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere 

(www.dataprotection.ro ) precum si justitiei. 

11. Declar ca am fost împuternicit de toate persoanele menționate în rezervare să furnizez Agenției datele 

personale ale acestora necesare efectuării rezervării, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului 

de contract în urma unei cereri scrise. 

12. Am înteles în intregime conținutul declarației de mai sus, aceasta fiind conformă cu cele declarate si 

cu realitatea. 

DATA :                                                                                                     Titular de contract, 

mailto:gdpr@kusadasi.ro
http://www.dataprotection.ro/

