Stimate Client,
Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru
Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (în cele ce urmează Regulamentul sau GDPR),
completate cu legislația română în vigoare,
Subscrisa, SC TRAVEL EXPERT EVENT SRL,(agenția de turism TMC EXPERTS) îşi asumă conţinutul
acestui act normativ şi se obligă să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile declarate
datele dvs. cu caracter personal ce se regasesc in baza noastră de date, respectiv în scopuri de marketing,
în temeiul consimţământului dvs. liber exprimat. Astfel, datele cu caracter personal, respectiv : nume şi
prenume..........., adresă de e-mail.................., telefon de contact..............,oferite voluntar de dvs. pot fi
prelucrate pentru a trimite informații publicitare și/sau promoționale privind produsele denumirea companiei
prin poșta electronică sau pe hârtie, sub formă de newslettere.
Destinatari ai datelor dvs cu caracter personal, pot fi atât angajaţi ai Operatorului, cât și angajați ai
următoarelor categorii de parteneri contractuali ai Operatorului :
 Agenții de marketing pentru organizarea de evenimente
 Consultanţi externi (avocaţi, auditori, consultanţi fiscali etc.)
 Unităţi de cazare
 Agenţii de turism
 Companii aeriene
Prelucrarea datelor poate include transferul datelor dvs. cu caracter personal din România către țări care sunt
parte din Convenția privind Protecția Persoanelor în privinţa Prelucrării Automate a Datelor cu Caracter Personal
a Consiliului Europei. În cazul în care prelucrarea datelor include un transfer către o țară nemembră, transferul
se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare. Datele se transferă în scopuri administrative și tehnice,
într-o manieră care păstrează integritatea și securitatea datelor.
Potrivit Regulamentului, în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, va bucuraţi de oricare
dintre următoarele drepturi :
 Dreptul de informare în legatura cu prelucarea datelor cu caracter personal;
 Dreptul de retragere a consimţământului
 Dreptul de acces la date
 Dreptul de intervenţie/rectificare asupra datelor
 Dreptul de opoziţie în legatură cu prelucrarea datelor personale furnizate de către dvs.;
 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 Dreptul de ştergere a datelor
 Dreptul la restricţionarea prelucrării
 Dreptul la portabilitatea datelor
 Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale pentru Suprevegherea Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal
În cazul în care doriți informații detaliate privind transferul datelor dvs. cu caracter personal sau doriţi
să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactaţi la adresa companiei si o adresa de mail.
Puteți revoca prezentul consimțământ în orice moment trimițând un email următoarea adresa
.......................... După revocarea prezentului consimțământ, pe viitor nu vă vom mai prelucra datele
personale, iar TRAVEL EXPERT EVENT SRL nu va mai putea să vă transmită informaţii promoționale și
de marketing.

Str. Theodor Speranția, Nr. 57-59, Et. 3, Sector 3, București
Contact: office@tmcexperts.ro; www.tmcexperts.ro; Telefon: +40 031.424.12.32

Datele Dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atâta vreme cât este necesar pentru îndeplinirea scopului
prezentat în acest document și/sau până la revocarea consimțământului dvs.
Dacă sunteți de acord cu cele expuse anterior, vă rugăm să ne trimiteți consimțământul dvs. ca reply la
acest e-mail, cu următorul text :
Subsemnatul, ......................, confirm că sunt pe deplin informat despre toate aspectele explicate
anterior privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Operator (denumirea
companiei), căruia îi dau prin prezenta consimțământul de a-mi prelucra datele cu caracter personal în
scopuri de marketing.
Vă mulțumim anticipat,

SC TRAVEL EXPERT EVENT SRL
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