CONSIMTAMANT
IN VEDEREA UTILIZARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In conformitate cu Regulamentul UE 679/2016
SC DREAM GROUP SRL, in calitate de PRESTATOR DE SERVICII,va aduce la cunostinta urmatoarele:
Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția
Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană, iar această notă de informare urmează cerințele prevăzute în
GDPR.
Conform cerinţelor Regulamentul general privind protecţia datelor care impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale
Uniunii, SC DREAM GROUP SRL are obligaţia 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 prelucrării informațiilor ce conțin date
cu caracter personal în cadrul procesarii datelor in vederea cazarii, constă în asigurarea înregistrării informațiilor in conformitate cu prevederile HG
237/2001 republicata. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele de identificare corecte, acestea fiind necesare în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale si
transmiterea catre unitatea de Politie competenta teritorial. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a putea beneficia de serviciile oferite de SC
DREAM GROUP SRL conform legislatiei in vigoare.
Sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:
• numele, prenumele/ sexul/data şi locul naşterii/ cetăţenia/ CNP ( uz fiscal)/ imagine/semnătura/adresa (domiciliului/reşedinţei)/
Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri:
a) prelucrarea informației in scopul indeplinirii procedurilor de cazare.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Departamentul Receptie al SC DREAM GROUP SRL in conformitate cu Regulamentul
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei
vizate, autorităţi publice centrale/ locale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Parchet şi Instanţe Judecătoreşti ca urmare a unui ordin in
acest sens.
Conform REGULAMENTULUI 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi
dreptul de a vă adresa justiţiei, precum si de dreptul de a fi uitat sau de a vi se porta datele catre alti operatori. Totodată, aveţi dreptul sa vă opuneţi
prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere
scrisă, datată şi semnată la receptia SC DREAM GROUP SRL sau direct Responsabilului cu Protectia Datelor ( administrator _NECULAIEV CLAUDIU ). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Daca unele din datele despre dumneavoastră
sunt incorecte, vă rugam să ne informaţi cât mai curând posibil.
Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi
exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiţie, securitate
socială). Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; *orice persoană are, de asemenea, dreptul de
a se opune, în mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
AM INTELES INFORMATIA PREZENTATA SI SUNT DE ACORD IN CONTINUARE CU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE IN
SCOPURILE PREZENTE
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