NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice SC FERROITAL BIVOLARI SRL (Agentia de Turism NET FERRO) are obligaţia de a administra în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre
dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este prestarea serviciilor hoteliere si de turism.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare emiterii actelor de calatorie si prestarii
serviciilor hoteliere si de turism.
Refuzul dvs. determina neemiterea actelor de calatorie si imposibilitatea prestarii serviciilor hoteliere si de
turism contractate.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai furnizorilor de
servicii incluse in pachetele turistice achizitionate, precum si birourilor locale SC FERROITAL BIVOLARI SRL
(Agentia de Turism NET FERRO) in vederea acordarii asistentei turistice.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu
fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. 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, la adresa office@netours.ro.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
Datele dumneavoastra pot fi transferate in: tarile Uniunii Europene, Rusia, Ucraina, Republica Moldova,
Turcia, Egipt, Thailanda, Emiratele Arabe Unite, Insulele Maldive, Seycheles, Sri Lanka, Republica
Dominicana, Cuba, Brazilia, Mexic si in alte tari in care calatoriti, in vederea prestarii serviciilor hoteliere si
turistice contractate.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil.
OBSERVATIE:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.0 prelucrări
efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această
menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu1
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la
prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
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