
Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor personale 

 

D-na/dl___________________________________________, cu domiciliul în _________________________________________, 

identificat/a cu ____ seria_________ nr______________, CNP _______________________, în calitate de beneficiar pachetului de 

servicii de calatorie,  prin prezenta declaratie îmi exprim consimtământul în mod liber, în cunostință de cauză si la obiect, pentru 

următoarele scopuri ale prelucrării datelor cu caracter personal: 

1. In vederea rezervării/intermedierii și comercializării serviciilor  de călătorie care fac obiectul prezentului bon de 
comanda; 

2. În calitate de titular al autorității părintești / împuternicit al acestuia, pentru utilizarea datelor cu caracter personal 
(nume, prenume, data nașterii) ale copilului/copiilor mei care au vârsta sub 16 ani, menționați în rezervare, necesare pentru 
executarea contractului. 

3. In scopuri de marketing: 
A. DA/NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări comerciale ale agenției (oferte 

turistice) 

B. DA/NU - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru newsletter-uri (stiri, informatii diverse despre 

activitatea agentiei,oferte etc) 

Mi-au fost aduse la cunostinta urmatoarele: 

Abonarea dvs la newsletter este gratuita si va puteti dezabona oricand de la acest newsletter prin optiunea dezabonare din 

cadrul acestuia. 

Agentia respectă noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter 

personal. Informatii suplimentare cu privire la protectia datelor cu caracter personal gasiti pe pagina web a Agenţiei Royal Trip. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal (nume si prenume, CNP, adresa, telefon, e-mail, seria, numarul şi data eliberării actului de 

identitate) reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra acestora prin mijloace automate sau 

neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, arhivarea, 

ștergerea sau distrugerea.  

Agentia va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja catre terti (cu 

exceptia agentiilor partenere organizatoare, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în 

prestarea serviciilor de călătorie achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor de afaceri ai Agenţiei Royal Trip , cu  

consimțământul dumneavoastră expres si anterior, doar în cazul în care, fără partajarea acestora nu ați putea beneficia de toate 

serviciile achiziţionate. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către Agentie și nu vor fi furnizate către 

alți terți în afara celor menționați in acest document.      

În vederea realizării scopului menționat, Agenţia Royal Trip  va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată 

perioada de desfășurare a activităților sale, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al 

dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care Agenţia Royal Trip prelucrează datele în baza unei 

obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în 

scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de 

opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Agenţie  pe durata de timp prevăzută în procedurile 

interne și/sau vor fi distruse.    

În relația cu Agenţia Royal Trip, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul 

de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul 

la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Informatii 

detaliate despre acestea gasiti pe pagina web a Agenţiei Royal Trip 

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Agenţiei cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de e-

mail: contact@royaltrip.ro, .sau la următorul nr. de tel: 0767345090 

 

        Calator/reprezentant calator, 

         Nume si prenume, semnatura 

       ......................................................... 

mailto:contact@royaltrip.ro

