
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor 
dumneavoastră cu caracter personal. 

DEDAL TUR SRL poate prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, număr telefon, adresa domiciliu, 
adresa de e-mail, serie și nr. carte de identitate, serie și nr. pasaport, CNP, data nașterii, vârsta copiilor, apartenența la sindicate, 
locul de muncă, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (dacă este cazul). 

2. Persoanele vizate: călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de 
contact (parteneri contractuali) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice. 

3. Scopurile colectării datelor cu caracter personal 

Prelucrăm datele cu caracter personal, colectate în baza prezentului contract, în următorele scopuri: 

- Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii 
turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor 
– respectiv în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale pe care ni le asumam față de dvs.; 

- În vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră. 

4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal 

DEDAL TUR SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu 
terți (cu excepția acelor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor rezervate sau achiziționate de 
dumneavoastră, respectiv partenerilor colaboratori, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără 
partajarea datelor dumneavoastra nu ați putea beneficia de serviciile achiziționate) fără consimțământul dumneavoastră expres 
și anterior. 

De asemenea, vom putea furniza datele dvs. cu caracter personal către autorități publice centrale și locale, autorități 
judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate). 

5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal 

DEDAL TUR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal până la finalizarea scopului pentru care au fost 
colectate sau ulterior, conform obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră. 

Ulterior, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform 
legii, aceste date vor fi arhivate de către DEDAL TUR SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne sau vor fi 
distruse. 

6. Drepturile persoanelor vizate. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi 
informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționarea 
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, 
inclusiv crearea de profiluri. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale 
de atac judiciară. În acest scop, în România, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro 

7. Exercitarea drepturilor dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa DEDAL TUR SRL prin 
transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Mun. Iași, Str. Costache Negri 43, parter, cod postal 700071 sau 
prin transmiterea unui e-mail catre dedal@dedaltur.ro cu subiect protecția datelor. 

8. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat 
cunostință de conținutul acestui document, îl întelegeți pe deplin și sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal 
ale dvs și ale persoanelor pentru care faceți rezervarea, de către DEDAL TUR SRL. 

9. CONSIMȚĂMÂNTUL PARENTAL ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE 
MINORILOR (se va completa doar dacă vor exista minori - beneficiari indirecți ai serviciilor contractate) 

Subsemnatul(a), ..........................................................................................., (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / 
împuternicit al reprezentanților legali), în calitate de (părinte / reprezentant legal / împuternicit al reprezentanților legali) al 
minorului / minorilor (numele, data nașterii)  .................................................................................. ............................................. 
prin prezenta consimt în numele său (lor) ca DEDAL TUR SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele 
și vârsta minorului(lor), serie și număr pașaport / carte de identitate, în scopul rezervării / comercializării pachetelor turistice / 
biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul. 

Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și 
înteleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor 
personale ale minorului. 

Nume și Prenume:   Semnătura:   Data: 

 


