TURIST ŞUIOR
Politica de confidentialitate
Aceasta Politica de Confidentialitate defineste modul in care noi, Turist Şuior S.R.L.,
Baia Sprie, colectam, stocam si utilizam datele dvs. cu caracter personal cand accesati sau
interactionati cu website-ul nostru www.suior.ro, cu receptia complexului sau cu angajatii
nostri.
Operatorul care colecteaza datele dumneavoastra personale este, S.C. Turist Şuior SRL
cu sediul in Baia Sprie, str. George Cosbuc, nr.121, Maramures, inregistrata la Registrul
Comertului sub nr. J24/714/1999, CUI: RO12510917, telefon +40262-262.080.
Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in calitate de
operator, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Operatorul de date: Turist Şuior S.R.L.
1.

Respectam dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si
punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor
operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care
previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile
accidentale sau ilegale.

2.

Scopurile, ce informatii colectam si temeiurile prelucrarii datelor cu caracter
personal
a) Cand accesati website-ul nostru, www.suior.ro, unele date sunt colectate prin
intermediul cookie-urilor. Cookies sunt fisiere de dimensiuni reduse pe care
browserul le plaseaza local pe harddisk-ul utilizatorului. Folosim cookies pentru
a intelege mai bine modul in care utilizati site-ul, pentru a personaliza aceasta
experienta si a va face urmatoarea vizita mai placuta. Puteti refuza utilizarea de
cookie-uri prin selectarea setarilor corespunzatoare de pe browser-ul
dumneavoastra, va rugam sa retineti faptul ca daca faceti acest lucru este posibil
sa nu puteti utiliza functionalitatea deplina a acestui site.
 Serverul nostru de site web inregistreaza automat adresa IP pe care o
utilizati pentru a accesa site-ul nostru web, precum si informatii despre
vizita dumneavoastra, cum ar fi paginile accesate, informatiile solicitate,
data si ora solicitarii, sursa accesului la site-ul nostru ( de exemplu, site-ul
web sau URL-ul) si versiunea browserului si sistemuluide operare.
 Temeiul juridic pentru prelucrare: respectarea obligatiilor legale la care
suntem supusi (articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind
protectia datelor.

 Obligatia legala: inregistrarea accesului la site-ul nostru web utilizand
fisiere de tip log de server este o masura tehnica pentru a asigura un nivel
de securitate adecvat, pentru a proteja informatiile colectate de pe site-ul
nostru in conformitate cu articolul 32, alineatul (1) din Regulamentul
general privind protectia datelor.
b) Analiza informatiilor colectate din log-ul serverului nostru pentru a stabili modul
in care utilizatorii site-ului nostru interactioneaza cu site-ul nostru web si cu
caracteristicile acestuia. De exemplu, analizam numarul de vizite si vizitatorii
unici pe care ii primim, ora si data vizitei, locatia vizitei si sitemul de operare si
browserul utilizat.
 Utilizam informatiile colectate pentru a imbunatati site-ul nostru web. De
exemplu, utilizam informatiile colectate pentru a modifica continutul si
structura site-ului nostru web si a paginilor individuale, in functie de ceea
ce atrage cei mai multi utilizatori si durata de timp petrecuta pe anumite
pagini de pe site-ul nostru.
 Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6,
alineatul (1), litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor).
 Interes legitim: imbunatatirea site-ului nostru pentru utilizatori si
cunoasterea preferintelor utilizatorilor site-ului, astfel incat site-ul nostru
sa poata raspunde mai bine nevoilor si dorintelor lor.
c) Comunicare prin email sau prin formularul de Contact de pe site-ul
www.suior.ro
 Cand trimiteti un mesaj la adresa de e-mail afisata pe site-ul nostru, sau
trimiteti email prin intermediul paginii de contact de pe site-ul nostru,
colectam adresa dumneavoastra de e-mail, numele, localitatea, numar
telefon si orice alte informatii pe care le furnizati in acel e-mail.
 Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6,
alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor);
 Interes legitim: pentru a putea raspunde la intrebarile si mesajele pe care
le primim si pentru pastrarea evidentei corespondentei, pentru incheierea
unui contract de colaborare sau pentru a demara procesul de angajare intrun contract la cererea dumneavoastra((articolul 6, alineatul (1) litera (b)
din Regulamentul general privind protectia datelor)
d) Colectarea directa de informatii prin contractarea serviciilor noastre la receptie
sau caseriile din Complex Suior, moment in care colectam datele dumneavoastra
din cartea de identitate: nume, prenume, CNP, adresa.
 Temeiul juridic pentru prelucrare: executarea uni contract sau pentru a
face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui
contract (articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind
protectia datelor.
e) Colectarea de imagini video in cadrul Complexului, pe partii, prin Sistemul de
supraveghere video
 Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6,

alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor);
 Interes legitim: în scopul asigurării securitatii persoanelor si bunurilor, pazei
si protectiei in cadrul complexului cat si pe partii.

3.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal
Turist Suior SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea
procesului și a criteriilor specifice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).
 Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt
necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise, in functie de obligatiile noastre
legale (ex. Pentru a mentine arhive contabile) sau orice alta baza legala pentru
folosirea informatiilor (ex. Consimtamant, obligatii contractuale, interese legitime), ori atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și:
(i) nu mai există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea
în continuare de către Turist Suior SRL (inclusiv obligația legală) și care
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră
sau
(ii) dacă nu ne mai sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau
apărării unui drept în instanță.

4.

Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Turist Suior SRL foloseste serviciile mai multor parteneri contractuali. Putem furniza datele dvs cu caracter personal catre parteneri contractuali, furnizori de servicii.
Unii dintre ei sunt terte parti care nu au rolul de a prelucra datele cu caracter personal, dar pot avea acces la ele in vederea indeplinirii obligatiilor lor sau in interactiunea lor cu Turist Suior SRL, dupa cum ar fi societati de mentenanta tehnica, auditori financiari sau prestatori de servicii juridice. Depunem toate eforturile sa ne
asiguram ca toate entitatile cu care noi lucram stocheaza datele dumneavoastra cu
caracter personal in conditii de siguranta si Securitate.
Datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitie sau transmise unor parti terte si
in urmatoarele situatii:
(i)
autoritati publice, auditori sau instititii cu competente in activitati de control cu privire la activitatile sau activele Societatii, care solicita Societatii
sa furnizeze informatii, in baza obligatiilor legale care incumba Societatea. Astfel de autoritati publice sau institutii pot fi Agentia Nationala de
Administrare Fiscala, Ministerul de finante, Directia Nationala Anticoruptie, unitati ale Ministerului Afacerilor Interne
(ii)
pentru indeplinirea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si
activelor Societatii noastre sau ale altor entitati sau persoane, dupa cum ar
fi instantele de judecata

(iii)

(iv)

5.

parti terte achizitoare, in masura in care care activitatea Societatii ar fi
(total sau partial) transferata, iar datele cu caracter personal ale persoanelor vizate ar fi parte din activele reprezentand obiectul tranzactiei.
www.suior.ro si terte parti ( inclusiv Google, Facebook) afiseaza
anunturile pe pagnile web vizitate. Furnizorii terta parte, inclusiv Google,
utilizeaza module cookie pentru a difuza anunturi pe baza vizitelor
anterioare ale unui utilizator pe site-ul web www.suior.ro.

Cum sunt securizate datele cu caracter personal
Prin utilizarea de solutii tehnice si organizatorice precum: stocarea de informatii pe
servere securizate, criptarea transferurilor de date catre si de la serverele noastre
utilizand tehnologia SSL, permiterea accesului la datele dumneavoastra personale
doar cand este necesar si doar de catre persoanele autorizate, ne asumam
responsabilitatea asigurarii confidentialitatii, integritatii si disponibilitatii datelor cu
caracter personal.
Turist Suior SRL va informeaza ca evalueaza si imbunatateste in mod constant
masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a datelor cu
caracter personal in conditii de siguranta și securitate.

6.

Transferarea datelor cu caracter personal inafara Spatiului Economic
European
Va vom transfera datele personale in afara Spatiului Economic European doar daca
suntem obligati sa facem acest lucru prin lege sau in anumite circumstante. Atunci
cand facem acest lucru, ne vom asigura ca exista masuri de protectie adecvate,
partile terte care transfera datele dumneavoastra personale in afara Spatiului
Economic European s-au auto-certificat ca fiind conforme cu, Scutul de
confidentialitate UE-SUA.

7.

Procesul decizional automat si creare de profiluri
Datele dumneavoastra cu caracter personal nu sunt supuse de catre Tusrist Suior
SRL, unor procese decizionale automatizate, inclusive creare de profiluri.
Google colecteaza informatii prin utilizarea de catre compania noastra a Google
Analytics pe website-ul nostru. Google utilizeaza aceste informatii, inclusiv
adresele IP si informatiile din cookie-uri, pentru mai multe scopuri, cum ar fi
imbunatatirea serviciului Google Analytics. Informatiile sunt partajate cu Google pe
baza agregata si anonima. Pentru a afla mai multe despre ce informatii colecteaza
Google, modul in care utilizeaza aceste informatii si cum sa controleze informatiile
trimise la Google, consultati urmatoarea pagina:
https://www.google.com/policies/privacy/partners/
Temeiul juridic pentru prelucrare: interesele noastre legitime (articolul 6,
alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor);
Interesele legitime: indeplinirea obligatiilor contractuale fata de Google conform:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
Puteti renunta la Google Analytics instaland pluginul pentru browser aici:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

8.

Drepturile persoanei vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter
personal
In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti
urmatoarele drepturi:
a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a
obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personae si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;
b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal:
aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea
datelor cu caracter personale in situatia in care acestea sunt incomplete sau stergerea
datelor dumneavoastra cu caracter personal in situatiile in care (i) datele cu caracter
personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal
pentru prelucrare), (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt
temei legal pentru prelucrare,
c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu
caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice
exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala,
dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar
restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de
datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea
sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii,
pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului
prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea
este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii
efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;
e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este
intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea
datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;
f) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc
persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
g) Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite
aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin
mijloace automate;

h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
9.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment. In
vederea exercitarii acestor drepturi, va recomandam sa folositi urmatoarele date de
contact:

Detaliile noastre:
Operatorul de date cu caracter personal: S.C.Turist Şuior S.R.L., J24/714/1999 din Baia
Sprie, str. George Cosbuc, nr. 121; email: office@suior.ro, contact@suior.ro
Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, pentru operatorul de date este,
Coza Adina. Puteti contacta ofiterul pentru protectia datelor prin posta la adresa: Baia Sprie,
str. George Cosbuc, nr.121 sau prin e-mail: cozaadina@gmail.com.

