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Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. Allego Tour S.R.L., în calitate de administrator al www.aventur.ro, www.banskoski.ro, www.oferteturcia.eu,
respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal, ale fiecarei persoane care vizitează
site-urile menţionate, în vederea beneficierii de servicii turistice şi conexe.
S.C. Allego Tour S.R.L. este înregistrată cu numărul 22507 din 21.03.2012, la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi
completările ulterioare, S.C. Allego Tour S.R.L. are obligatia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei
dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectarii şi prelucrării datelor
• oferirea de servicii de rezervare la hoteluri din ţară şi străinătate, transport (bilete avion, autocar, trasfer
aeroport-hotel), pachete turistice (circuite cu autocarul sau cu avion + autocar);
• gestiunea economico-financiară şi administrativă prin completarea şi semnarea actelor legale, pentru a vă
oferi serviciile cerute. Actele legale: cererea scrisă / bon de comandă, contract, factură, chitanţă, voucher,
bilete avion;
• pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră;
• confirmarea serviciilelor pe care le-aţi achiziţionat în sistem on-line şi furnizarea de informaţii
suplimentare cu privire la aceste servicii;
• transmiterea de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
• transmiterea de informaţii despre promoţii prin e-mail şi telefon, SMS, sau alte mijloace de comunicare
cu privire la produsele agentiei de turism touroperatoare AVENTUR, apartinand S.C. Allego Tour S.R.L.
sau ale firmelor partenere;
Sunteţi obligat(ă) să ne furnizaţi datele, acestea fiind necesare la efectuarea rezervărilor serviciilor cerute, precum
şi la semnarea contractului, emiterea facturii şi a chitanţei.
Refuzul dumneavoastră, determină imposibilitatea de a beneficia de serviciile cerute.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate doar următorilor parteneri:
agenţiile turoperatoare din ţară şi străinătate, companiile aeriene, companiile de transport cu autocarul şi
companiile de asigurări.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţia asupra datelor, dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteţi notifica
oricând acest lucru, în scris, datat şi semnat, la adresa de e-mail office@aventur.ro.
Datele dumneavoastră vor fi transferate la turoperatorii sau transportatorii din ţările în care doriţi să rezervaţi
servicii de cazare, transport, trasfer, pentru a putea beneficia de aceste servicii.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
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