DECLARAȚIE REZEDA TOURS PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | GDPR

REZEDA TOURS este un operator de turism licențiat în România.
Responsabila pentru protecția datelor dumneavoastră personale în sistemul de rezervari online
este REZEDA TOURS ,sistemul în care reprezentanții agențiilor revânzătoare introduc datele cu
caracter personal minime necesare pentru realizarea unui sejur perfect, oricare ar fi destinația în
care călătoriți.
Pentru dumneavoastră ne-am asigurat de faptul ca toți partenerii REZEDA respectă cu strictețe
prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter
personal și a datelor cu caracter anonim revine partenerului REZEDA pe care l-ați contactat
pentru a vă achiziționa sejurul în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor
persoanelor vizate descrise în continuare. Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică
doar pentru website-ul nostru și sistemul de rezervari online, folosit în activitatea noastră de
turism, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți în care este posibil să se
regăsească oferte sau produse REZEDA. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția
datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află
sub controlul nostru și REZEDA TOURS nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și
măsurile acestora privind protecția datelor.
1. Securitatea datelor
Pentru protecția datelor dumneavoastră,REZEDA TOURS a luat măsuri tehnice și organizatorice
pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat.
Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate permanent la stadiul tehnicii.
În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se
estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile
dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.
2. Prelucrarea datelor minorilor
Va informăm că prelucrările de date cu caracter personal se referă atât la minori, cât și la
persoanele majore. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării
datelor utilizatorilor care nu au vârstă minimă de 18 ani este interzisă fără acordul
părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom
sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.
3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu
ajutorul Cookieurilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina
noastră web, consultați punctul 5.

4. Partenerii REZEDA TOURS nu efectuează prelucrările datelor cu caracter personal în regim
propriu, ci beneficiază de sprijin de la partenerii și furnizorii de servicii in scopurile menționate in
prezenta politica, inclusiv companii care asigura servicii pentru menținerea site-ului. Partenerii
sunt atent selectați și se obliga sa asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate,
prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția
datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze
datele cu caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită
terților.
5. Cookies
Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text
care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie.
Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei
pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și
informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau
către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că
ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

