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Nota de informare privind protectia datelor personale 

SC TRIP CODE SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest 
document în scopul vanzarii de bilete de avion, prestarii serviciilor hoteliere si de turism. Acestea sunt 
necesare emiterii actelor de calatorie ca urmare a prestarii serviciilor turistice enumerate mai sus. 
Refuzul dvs. determina neemiterea actelor de calatorie si imposibilitatea emiterii biletelor de 
avion/prestarii serviciilor hoteliere si de turism contractate. 

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai unor angajati 
ai nostri precum si liniilor aeriene, furnizorilor de servicii hoteliere sau altor servicii incluse in pachetele 
turistice. 

Pe viitor, datele furnizate de catre dumneavoastra in acest scop ne permit să vă ţinem la curent cu 
ofertele noastre de servicii turistice. 

Conform 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, 
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. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor 
personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteti 
depune o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul SC Trip Code SRL din Str. Sevastopol nr 17C, sc 
B,etj 3, ap 23, sector 1 adresată către dl. Lazar Horia Bogdan, administratorul societatii. De asemenea, 
vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 
 

Datele dumneavoastră vor fi transferate în țara care face obiectul prestarii serviciilor hoteliere si turistice 
contractate in vederea finalizării serviciului contractat (rezervarea spațiilor de cazare, a serviciilor de 
transport, masă, emitere de bilete de avion, etc.). Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt 
incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 

Orice informatie furnizata de dumneavoastra in calitate de beneficiar al acestor servicii, prin 
acordul  exprimat prin accesarea si utilizarea site-ului, va reprezenta consimtamantul dvs. expres ca 
datele personale sa fie folosite de SC Trip Code SRL in conformitate cu scopurile mentionate mai sus. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor 
destinatari: autoritatilor statului, unor angajati ai nostri precum si unor prestatori de servicii ai societatii 
noastre in legatura cu serviciile privind serviciile de salarizare. 

Doriţi să primiţi informaţii despre ofertele de service turistice oferite de SC Trip Code SRL? 

□ DA □ NU 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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 
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efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această 
menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; 

* orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la 
prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

SC Trip Code SRL 

Prin administrator, 

Lazar Horia Bogdan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


