
 

Stimati turisti, 

Din 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General UE nr. 679/2016, al 

Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia datelor persoanelor 

fizice  (GDPR). 

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este foarte importanta pentru noi. Din acest 

motiv am luat masurile adecvate pentru a ne asigura ca datele personale sunt prelucrate, 

securizate si transferate in conformitate cu cerintele legale. 

Puteti exercita toate drepturile, de a consulta, actualiza sau sa a cere restrictionarea utilizarii si 

stergerea acestora in orice moment. 

Avand in vedere dispozitiile regulamentului general privind protectia datelor, trebuie sa va 

exprimati consimtamantul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor dumnavoastra cu caracter 

personal in vederea accesarii si furnizarii serviciilor oferite de catre Prisma Tour. 

SC PRISMA TECH SRL – Agentia de turism PRISMA TOUR, prelucreaza datele 

dumneavoastra cu caracter personal: numele si prenumele, sexul, data nasterii, cetatenia, 

semnatura, nr. telefon/fax, adresa, e-mail, date bancare, cod numeric personal, seria si numarul 

actului de identitate/pasaportului prin mijloace automatizate/manuale, destinate ofertarii sau 

furnizarii de servicii hoteliere si de turism. Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind 

necesare: 

- emiterii actelor de calatorie si prestarii serviciilor hoteliere si de turism;  

- primirii de materiale de marketing–Newsletter Prisma Tour; 

- promovarii de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice si promovarea 

ofertelor prin mijloace de marketing directe. 

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. 

Datele dumneavoastră vor fi transferate în țara care face obiectul contractului de comercializare 

a pachetelor de servicii turistice, în vederea finalizării serviciului contractat (rezervarea spațiilor 

de cazare, a serviciilor de transport, masă, etc.). 

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai 

curand posibil. 

Persoanele juridice care folosesc adrese de email cu domeniul yahoo/gmail, sunt rugate, de 

asemenea, sa isi exprime acordul de a primi in continuare materiale informative din partea 

noastra. 

 Va rugam sa va exprimati acordul prin semnarea acestui document. 

Nume si prenume: 

Adresa mail: 

Nr. telefon:  

Semnatura: 

Data: 

 


