D.G.P.R / Regulament General pentru Protectia Datelor 679/2016
1. D.G.P.R.este legislatia Comunitatii Europene intrata in vigoare la data de 25.05.2018 ( 679/2016 ) privind protectia datelor cu
caracter personal si are scopul de a reglementa modul in care datele personale ale cetatenilor membrii ai EU sunt prelucrate ,
respectiv de a proteja aceste date si viata privata a persoanelor fizice.
2. Datele cu character personal reprezinta orice informatie despre o persoana fizica cum ar fi Nume Prenume Adresa de domiciliu ,
Adresa de email , Numar de indentificare din bulletin sau pasaport , Carte de credit / debit , adresa IP , imagini .
3. Obligatia unitatii de cazare Villa Santa Maria de a prelua si prelucra datele cu caracter personal revine acesteia si personalului de la
receptie in baza legii H 234 / 2001 - Art. 8. - (1) În conformitate cu prevederile legale, spaţiul de cazare constituie reşedinţa
temporară a turistului şi în consecinţă acest spaţiu este inviolabil, cu excepţia situaţiilor care pun în pericol viaţa, integritatea şi
bunurile turiştilor, precum şi baza materială a structurilor de primire turistice. deoarece locul unde este cazat turistul este
considerat resedinta temporara a acestuia .Art. 2. - Agenţii economici care deţin sau administreaz ă structuri de primire turistice hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, sate de vacanţă, bungalouri, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unităţi cu funcţie
de cazare turistică - au obligaţia să respecte şi să aplice integral prevederile prezentei hotărâri.
4.Responsabilitatea unitatii de cazare Villa Santa Maria este de a procesa in mod legal si corect datele personale ale turistilor , de a le
pastra securitatea si protectia impotriva utilizarii neautorizate , acestea fiind relevante si limitate la ceea ce este necesar si anume nu
mai mult decat NUME – PRENUME – ADRESA DE DOMICILIU – NUMAR DE TELEFON – ACT DE IDENTITATE
5.Drepturile persoanei vizate este de a fi informat la preluarea datelor cu caracter personal , de a avea acces la acestea la solictare ,
de a fi rectificate la solicitare , de a fi sterse la solicitare , pastrarea datelor confidential fata de alte persoane neautorizate si pe o
perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt procesate datele respective, conform legii H 234 /
2001 Art.2 al. (10) Copiile de pe fişele de anunţare a sosirii şi plecării, grupate în acelaşi mod ca şi originalele, rămân la structurile
de primire turistice, cu termen de arhivare 5 ani.
6.Consimtamantul persoanei vizate de a-si utiliza datele cu caracter personal este considerat o decizie liber exprimata la momentul
unei solictari de rezervare prin web , email , telefonic sau la receptia unitatii de cazare Villa Santa Maria.
7. Informatii - www.dataprotection.ro , www.pensiunesibiu.ro , DPO – Simona Hartmann 0743224451
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