Politica De Confidentialitate

Siguranța datelor tale este importantă pentru noi, dintotdeauna. Te informăm că
respectăm și Regulamentul UE pentru Protecția Datelor și îți confirmăm că datele tale
sunt în siguranță la S.C. Calimanesti-Caciulata S.A.

Pe scurt - ca să fim mereu unitatea turistica de care ai nevoie: rapidă,
sigură și care îți oferă exact produsele și serviciile de ajutor pentru tine.
Cu alte cuvinte, datele pe care tu le completezi în contractele de servicii
turistice - nume, prenume, email, număr de telefon etc. – sunt folosite doar
pentru îmbunătățirea și prestarea serviciilor noastre turistice, pentru
îndeplinirea obligațiilor legale, pentru îndeplinirea intereselor legitime ale
firmei și, mai ales, cu acordul tău, oricând legea cere acest lucru.

Pentru că este important pentru noi, datele personale trebuie să rămână personale:
1. îți spunem scopul pentru care sunt utilizate datele tale;
2. îți cerem acordul oricând legea cere acest lucru;
3. știi cât timp vom păstra datele tale cu caracter personal în sistem;
4. avem un specialist Responsabil de protecția datelor, la care poți
apela oricând pe email dpo@calimanesti-caciulata.ro, ca să afli ce
vrei tu despre protecția datelor tale în cadrul Calimanesti-Caciulata.

Trebuie să știi că atunci când vine vorba de datele tale, ai multe drepturi pe care noi le respectăm:
• dreptul la informare;
• dreptul de acces la date;
• dreptul la rectificare;
• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
• dreptul la restricționarea prelucrării;
• dreptul la portabilitatea datelor;
• dreptul la opoziție;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
• dreptul de a te adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.
Mai multe detalii legate de protecția datelor tale, poți afla:
• la telefon: 0745109290
• în sediul S.C. Calimanesti-Caciulata S.A.
• la dpo@calimanesti-caciulata.ro – pentru a intra în contact cu Responsabilul
Calimanesti-Caciulata pentru protecția datelor
Îți mulțumim,
Echipa Calimanesti-Caciulata

