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NOTA INFORMATIVĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
SC GROUP G4 PROMOTION SRL – ACTIV TOURS&TRAVELS
Nr. Reg. Operatori de Date cu Caracter Personal: 16760
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice S.C. GROUP G4 PROMOTION S.R.L, cu sediul în Pitești, B-dul Republicii, Nr. 40, Bl. 1(IRTA),
Sc. A, Ap. 4, Parter, județul Argeș, reprezentată prin Nicolescu Carmen - Administrator are obligația de a
administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le
furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră, ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este: promovarea de servicii și produse adresate direct clienților persoane fizice și
promovării ofertelor prin mijloace de marketing direct: poștă electronică/e-mail, portaluri specializate.
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele personale, acestea fiind necesare procesării solicitării Dumneavoastră
cu privire la rezervarea de servicii turistice, obiectul activității noastre. Refuzul dvs. determină
imposibilitatea concretizării serviciului solicitat.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor
destinatari: SC GROUP G4 PROMOTION SRL - DEPARTAMENTUL REZERVĂRI / FACTURARE
De asemenea, înștiințarea cu privire la prelucrarea datelor personale ale turiștilor care apelează la
serviciile noastre este stipulată și în Contractul-cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice
propriu, la Cap. IX, pct. 4.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodata, aveți dreptul să vă opuneți
prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitati ștergerea datelor(*). Pentru exercitarea acestor
drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, către societatea noastra S.C. GROUP G4
PROMOTION S.R.L, cu sediul in Pitești, B-dul Republicii, Nr. 40, Bl. 1(IRTA), Sc. A, Ap. 4, Parter, județul
Argeș, Tel./Fax 0348439132, e-mail: info@activtours.ro
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând
posibil.
Nota:
(*) orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări
efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta
mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea,
dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în
scopuri de marketing direct.

