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NOTA INFORMATIVA 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSOANAL 

 BEST TRAVEL SOLUTIONS S.R.L. este operator de date cu caracter personal si prelucreaza date 

cu caracter personal conform obiectului de acUvitate declarat si autorizat prin procedura specifica la 

Oficiul NaUonal al Registrului Comertului, in baza reglamentarilor stabilite de Regulamentul (UE) 

nr.679/2016 privind protecUa persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu carater personal de catre operatorul BEST TRAVEL 

SOLUTIONS il reprezinta art. 6 alin.1, lit.a) si b) din Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecUa 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucraza operatorul BEST TRAVEL 

SOLUTIONS S.R.L., sunt (cu Utlu enumeraUv si fara a ne rezuma la acestea): 

- Nume si prenume; 

- Adresa de domiciliu si adresa de corespondenta; 

- Serie si numar carte de idenUtate; 

- CNP; 

- Data nasterii; 

- Adresa de email; 

- Numar de telefon; 

- Cont bancar; 

- Alte categorii de date aferente contractelor incheiate cu insUtuUile statului sau operatori 

privaU 

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal este stabilita conform arUcolului 5, 

alineatul (1), litera (e) raportat la moUvul 39 din Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecUa 

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. As]el, datele cu 

caracter personal sunt  păstrate o perioadă mai îndelungată, pana la 10 ani,  în scopuri de arhivare în 

interes public, opratorul aplicand măsuri de ordin tehnic și organizatoric adecvate (precum 

anonimizare, criptare etc.). 

Pentru indeplinirea corecta si legala a prelucrarii datelor cu caracter personal operatorul BEST 

TRAVEL SOLUTIONS S.R.L., asigura respectarea drepturile persoanelor vizate, precum: 

1. dreptul de a fi informat; 

2. dreptul de acces; 

3. dreptul la recUficare; 

4. dreptul la ștergere; 

5. dreptul de a restricționa prelucrarea; 

6. dreptul la portabilitatea datelor; 

7. dreptul la obiecții; 

8. drepturi legate de luarea deciziilor de 

automaUzare și profilare. 

BEST TRAVEL SOLUTIONS S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter personal aplica cu 

toata diligenta reglementarile legislaUei naUonale si a Uniunii Europene in domeniul prelucrarii 

datelor cu caracter personal, avand intocmita procedura interna de prelucrare a datelor personale si 

comunicarea transparenta a acestei proceduri pe site-ul operatorului hbps://btse.ro/ 

BEST TRAVEL SOLUTIONS S.R.L. este operator de date cu caracter personal si prelucreaza date cu caracter personal conform obiectului de 

acUvitate declarat si autorizat in baza reglamentarilor stabilite de Regulamentul (UE) nr.679/2016 privind protecUa persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Responsabilul pentru protecUa datelor cu caracter personal este dna ISPAS ANDREEA, conform noUficarii nr. 17480/2022, inregistrata la 

ANSPDCP.

https://btse.ro/

