
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (anexa la FORMULARUL DE 
INREGISTRARE )-8th International Conference on Advancements of Medicine and Health Care through 
Technology – MEDITECH 2022, October 20 – 22, 2022 Cluj-Napoca necesare eliberării documentelor fiscale ) 
  
 
Datele cu caracter personal prelucrate de SC AVE ACCOMODATION SRL, AGENȚIA AVETOUR 
SC AVE ACCOMODATION SRL, AGENȚIA DE TURISM AVETOUR, cu sediul în Cluj Napoca, str. 
Regele Ferdinand nr. 9, ap. 5, cod poștal 400110, jud. Cluj, telefon/ fax: 0264-597306, 0264-596955, mobil 
de urgență 0729014782, email: office@avetour.ro, ave_tour@yahoo.com, având Cod Unic de Înregistrare 
Fiscală: 30587714 și Înregistrată la Registru Comerțului Cluj sub numarul: J12/2275/2012, Licența TO 
numărul: 1307/ din 01.03.2019 cu termen de valabilitate nelimitat, pentru agenția AVETOUR, Număr Brevet 
5186/30.04.2001, Polița de asigurare seria I, nr. 50793 încheiată la SC OMIASIG VIENNA INSURACE 
GROUP SA, valabilă până la 31.12.2022, privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor 
achitate de catre turisti, având conturile bancare: RO02BTRL01301202165010XX – LEI, 
RO48BTRL01304202165010XX – EURO,deschis la Banca Transilvania, agenția Matei Corvin Cluj, pagina 
de web: www. ave-tour.ro, www.avetour.ro, reprezentată prin GIURGIU MIRELA - Administrator , denumită 
în continuare AGENȚIA/ PRESTATOR SERVICII 
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se 
efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum 
ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, 
alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor. 
În contextul rezervării, și comercializării serviciilor - in acest caz inregistarea la conferinta, vă putem solicita 
anumite date cu caracter personal. 
În acest sens, AVE ACCOMODATION SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu 
caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte 
de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de 
înregistrare TVA (daca este cazul).Acestea sunt necesare in vederea eliberarii documentlelor fiscale: 
factura (factura si chitanta la plata cash) pentru participaantii la evenimentul: 
8th International Conference on Advancements of Medicine and Health Care through Technology – 
MEDITECH 2022, October 20 – 22, 2022 Cluj-Napoca 
Persoanele vizate 
Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către AVE ACCOMODATION SRL, exclusiv în scopul 
mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de participant la evenimetul 8th International Conference 
on Advancements of Medicine and Health Care through Technology – MEDITECH 2022, October 20 – 22, 
2022 Cluj-Napoca 
-     În vederea îndeplinirii obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră. 
AVE ACCOMODATION SRL va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind 
confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu exceptia partenerilor la eveniment : MEDITECH 2022)............  
Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal 
Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism 
căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos: AVE 
ACCOMODATION SRL în calitate de integrator al evenimentlui MEDITECH 2022. 
Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către AVE ACCOMODATION SRL și nu 
vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document. 
Durata prelucrării datelor cu caracter personal 
În vederea realizării scopului menționat, AVE ACCOMODATION SRL va prelucra datele dumneavoastră cu 
caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților AVE ACCOMODATION SRL, până în 
momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veți exercita dreptul de 
opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care AVE ACCOMODATION SRL prelucrează datele în baza 
unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor 
cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul 
legal/împuternicit nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de 
către AVE ACCOMODATION SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne AVE 
ACCOMODATION SRL și/sau vor fi distruse. 

mailto:ave_tour@yahoo.com
http://www.avetour.ro/


Drepturile persoanelor vizate 
În relația cu AVE ACCOMODATION SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile 
de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a 
datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul 
decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. 
Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. 
sunt prelucrate și motivul prelucrării 
Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu 
datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind 
modalitatea în care sunt prelucrate datele. 
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este 
necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes 
legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, 
aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă 
este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing. 
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal 
inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului 
în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. 
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem 
datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele 
motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu 
există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter 
personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în 
legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale. 
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, 
pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune 
ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care AVE 
ACCOMODATION SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana 
i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a 
opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului 
prevalează asupra celor ale persoanei respective. 
De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de 
supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere 
este: www.dataprotection.ro 
Exercitarea drepturilor dumneavoastră 
Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa AVE ACCOMODATION SRL prin transmiterea unei 
cereri scrise, datate și semnate la adresa: Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand nr. 9, ap. 5, cod poștal 400114 
sau prin transmiterea unui e-mail către ave_tour@yahoo.com. 
 
 
AVE ACCOMODATION SRL                                           Persoana / participant 
Sediul: Cluj Napoca, Str. Regele Ferdinand nr 9/5                                   Numele: 
Reprezentantul: GIURGIU MARINELA                                                  Prenumele: 
Funcția:  Administrator 
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