
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Folosirea site-ului www.cardinaltours.ro  presupune acceptarea de catre clienti a tuturor termenilor 
si conditiilor precum si a dreptului furnizorului de a efectua modificari asupra continutului site-ului 
fara vreo instiintare prealabila. 
Societatea noastra a implementat Regulamentul 679/2016 UE (GDPR) intrat in vigoare in data de 
25 mai 2018 in toate tarile din Uniunea Europeana, privind protectia datelor cu caracter personal 
luand masuri tehnice si organizatorice permise de tehnolgia actuala, pentru protectia si 
confidentialitatea datelor dv.
Informatiile despre dumneavoastra pot fi folosite de noi doar in scopuri asociate comercializarii 
serviciilor si produselor descrise pe www.cardinaltours.ro   si constau in:

-Oferirea de servicii turistice, servicii de calatorie si/sau servicii asociate acestora;
- Gestionarea și administrarea relației contractuale cu clienții noștri;
- Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de raportare către autoritățile fiscale);
- Gestionarea securității și accesului în sediile noastre, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate 
de CARDINAL (e.g. pagina de internet, platformele de management a datelor, sistemele de 
comunicații utilizate), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudelor sau a 
altor activități neautorizate sau malițioase;
-În scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor 
noastre;
- Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră
- În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru 
care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislației 
aplicabile.
Consideram ca prin acceptarea termenilor si conditiilor prezente va dati consimtamantul pentru 
prelucrarea acestor date personale, care sunt necesare scopurilor descrise mai sus.
 Datele personale ale dv. se vor stoca in baza noastra de date maxim 3 ani de la plasarea ultimei 
comenzi dupa care vor fi sterse. 
 Datele dv. personale se pot transmite spre ANAF prin declaratiile fiscale obligatorii (D394).
 De asemenea, aceste date se pot pune la dispozitia altor institutii publice daca sunt solicitate si se 
bazeaza pe acte normative in vigoare. 
Datele personale furnizte de dv. nu se vor transmite in afara UE si nici nu vor fi puse la dispozitia 
altor site-uri sau entitati economice.
Retragerea prezentului  consimtamant se poate face printr-o solicitare scrisa adresata societatii SCA 
CARDINAL SA cu sediul in Timisoara, jud. Timis, str.Piatra Craiului nr 3, cod postal 300006 ,sau 
prin e-mail transmis la adresa  office@cardinaltours.ro
La retragerea consimtamantului unitatea nosatra va proceda la incetarea prelucrarii datelor cu 
caracter personal ale dv. din momentul primirii cererii de retragere a consimtamantului. Datele 
prelucrate anterior nu vor fi afectate de retragerea consimtamantului.
Pentru orice alte informatii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ale dv. in unitatea 
noastra,va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de e-
mail : dpo@protectiedatevest.ro.


