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DATA ……………………….. 

 
ACORD / CONSIMȚĂMÂNT al CLIENT-ului 

Persoană Fizică 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
      Subsemnatul ……………………………………………………………………… , în calitate de CLIENT – Persoană 
Fizică , îmi dau consimțământul / dau acordul , în mod expres, cu privire la utilizarea și/sau prelucrarea 
datelor mele cu caracter personal de către SC ELENA VOYAGE SRL , cu condiția respectării dispozițiilor 
legale în materie și în vigoare la data prelucrării  / utilizării datelor cu caracter personal.  
 
      Totodată, sunt de acord ca ELENA VOYAGE SRL să poată utiliza și/sau prelucra datele mele cu 
caracter personal în vederea îndeplinirii scopului propriu, și anume acela de ofertare și/sau vânzare de 
pachete de transport și/sau cazare ale producătorilor ( companii de transport sau hoteluri ), până la 
momentul în care îmi retrag în mod expres acordul / consimțământul dat și este oprit să încerce să 
obțină acordul meu expres cu scopul de a-mi prelucra datele în scop de marketing ( vânzare date cu 
caracter personal ).  
 
      Precizez că am fost informat că aceste date vor fi tratate confidențial, în conformitate cu dispozițiile 
Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și ale Directivei CE nr.58/2002 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 
electronice, precum și asupra drepturilor mele, respectiv: 

• Dreptul meu de acces la date; 

• Dreptul meu de a solicita rectificarea și/sau actualizarea datelor; 

• Dreptul meu de a cere ștergerea datelor și/sau de a fi uitate; 

• Dreptul meu de a restricționa nivelul prelucrării datelor; 

• Dreptul de a mi se comunica orice rectificare, ștergere și/sau restricționare a prelucrării; 

• Dreptul la portabilitate – dreptul meu de a transmite datele către alt operator; 

• Dreptul meu la opoziție ( de a mă opune prelucrării ); 

• Dreptul meu de a modifica sau retrage acordul / consimțământul de prelucrare a datelor; 

• Dreptul meu de a notifica încălcarea securității datelor și de a depune sesizare / plângere la 
autoritatea competentă ( ANSPDCP ); 

 
      Încheiat astăzi, …………………… , în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
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