NOTA INFORMATIVA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C.
MARAN TRADE SRL., agentia de turism „Maran Turism” OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR: 17712, cu sediul in Bucuresti, Str. Dristorului 102,
Bl. 10, Sc.1, Ap.6, Sect. 3, cod postal 031541, cod unic de inregistrare 12413434, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/9883/1999, titulara a Licentei de Turism
nr.3433, tel.: 021-324.25.78 fax : 021-324.25.79, e-mail: maranturism@gmail.com, office@maranturism.ro, site : www.maranturism.ro, Cont RON: RO05 BACX 0000
0007 3203 1000 – UniCredit Bank S.A., reprezentata prin doamna Florica Petcu in calitate de administrator, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este: gestiune economica financiara si administrativa; oferirea de servicii hoteliere si de turism; oferirea de servicii de asigurari si
reasigurari; reclama, marketing si publicitate; monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice/private; servicii de comunicatii electronice, emiterea
biletelor de avion si furnizarea de servicii turistice, posibilitatea de a raspunde solicitarilor venite de pe site: detalii despre oferte, cereri de suport, etc. Sunteti obligat sa
furnizati datele, acestea fiind necesare pentru finalizarea rezervarilor de bilete avion si servicii turistice. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si
sunt comunicate numai Companiilor Aeriene, respectiv, unitatilor de cazare. Refuzul dvs. determina imposibilitatea concretizarii serviciului solicitat.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator in vederea oferirii serviciilor solicitate si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: Departamente
interne ale SC Maran Trade SRL si Furnizorilor nostri care asigura serviciile solicitate de catre dvs.
Informatii generale colectate de www.maranturism.ro
In momentul inregistrarii pe site-ul www.maranturism.ro, prin crearea unui cont, prin accesarea, comandarea sau achizitionarea diferitelor servicii si produse
maranturism.ro, ori prin activarea unor materiale promotionale sau publicitare, maranturism.ro va prelucra informatii cu caracter personal de natura sa identifice o anumita
persoana.
Crearea contului dvs pe site-ul nostru si abonarea la serviciile noastre ne faciliteaza accesul la datele dvs cu caracter personal.
Maranturism.ro utilizeaza informatia stocata - detaliile furnizate de dvs la inregistrare si activitatea desfasurata pe site-ul nostru - in scopul de a facilita accesul la
acest site, de a imbunatati anumite produse si servicii si pentru a va informa referitor la ultimele produse si servicii de care sunteti interesat.
Pentru utilizatorii abonati la newsletter, dezabonarea se poate face direct din ultimul newsletter primit pe adresa de email stocata de maranturism.ro. Dezabonarea
se face automat.
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 trimisa cu confirmare de primire in atentia SC Maran Trade SRL, Bucuresti, str. Dristorului 102, Bl. 10, Sc. 1, Et. 1, Ap. 6,
Sector 3, sau la numarul de fax 031-780.13.16. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa NSPDCP sau justitiei, in cazul nerezolvarii situatiei la nivel de
agentie.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati in scris cat mai curand posibil. Va puteti adresa direct la sediul agentiei de
Turism Maran Turism: Str. Dristorului 102, Bl. 10, Sc. 1, Et. 1, Ap. 6, Sector 3, telefonic la numarul: 021-324.25.78 sau prin E-mail la adresa maranturism@gmail.com.
Nota: (*) orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite
prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate
figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale
personale in scopuri de marketing direct.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Tuturor persoanelor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulatie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa
instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere. În înțelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate
au următorul conținut:
1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele
care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată și datată a persoanei respective, trimisă pe adresa Organizatorului din România,
București, Sector 3, Str. Dristorului 102, Bl. 10, Sc. 1, Et. 1, Ap. 6, o dată pe an, în mod gratuit, societatea Maran Trade SRL. va confirma daca utilizează date care o privesc
sau va înceta orice prelucrare a acestora.
2. Dreptul de intervenție asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
(i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
Dezvaluirea si transmiterea informatiilor cu caracter personal
Maranturism.ro nu va transmite (prin vanzare sau inchiriere) catre terte parti informatiile dvs. cu caracter personal. Maranturism.ro poate, totusi, transmite informatia tertilor
in urmatoarele cazuri: Cu acordul dvs.; Daca este necesara transmiterea unor informatii in vederea furnizarii produselor si serviciilor solicitate de dvs.; In cazul in care
informatia e necesara partenerilor companiei pentru imbunatatirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs. Companiile partenere au dreptul de a utiliza
datele cu caracter personal furnizate direct de maranturism.ro doar in masura in care este necesara asistenta lor; Putem transmite informatii cu caracter personal autoritatilor
sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinte daca:
(a) e prevazut intr-o dispozitie legala;
(b) protejeaza drepturile companiei Maran Trade S.R.L.;
(c) previne o infractiune sau protejeaza siguranta nationala;
(d) protejeaza siguranta individului sau siguranta publica;
(e) aceste informatii sunt necesare in vederea rezolvarii diferitelor situatii.
- in cazul in care activitatile dvs. contravin termenilor si conditiilor statuate de maranturism.ro , sau a instructiunilor pentru utilizarea anumitor produse si servicii;
- in cazul in care maranturism.ro fuzioneaza sau e achizitionata total sau partial de o alta companie, iar baza de date e transferata noului operator.
- in cazul in care maranturism.ro devine insolvabila, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumparatorul, baza de date poate fi vanduta, autorizata,
tranzactionata doar cu acordul instantei. In cazul in care vor aparea situatii mentionate mai sus, veti fi anuntati prin e-mail sau printr-un anunt postat pe site-urile
maranturism.ro.
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