
Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 Prezentare
SC TOC JIT INTERNATIONAL SERV SRL (cu sediul in Hunedoara, Bd Dacia nr .7, Bl A 2-1), avand cod de 
identificare fiscala RO 8901852, RC J20/885/1996,  Licenta turism 1217/2019) furnizeaza vizitatorilor o 
experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului vizitatorilor si clientilor sai. 
TOC International se angajeaza sa respecte confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate 
datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidentiale si vom prelucra numai informatiile permise de legislatia 
aplicabila. Aceasta nota de confidentialitate descrie politicile si practicile TOC International privind colectarea si 
utilizarea datelor dvs. personale si va stabileste drepturile de confidentialitate.
Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun sau legea ne impune, practicile de 
protecţie a datelor și de a actualiza și modifica Politica de prelucrare a datelor în orice moment.
 

 Contextul legislativ
Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 
95/46/CE (in continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligatia de a 
administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati 
prin utilizarea site-ului nostru in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.
Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 

 Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal
Puteti contacta responsabilul cu protectia datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. 
si la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozitiilor legale aplicabile, 
Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor la adresa office@tocturism.ro.
 

 Cum colectam si folosim (procesam) informatiile dvs. personale
Informatii personale pe care ni le oferiti:
Putem colecta, stoca si utiliza urmatoarele tipuri de date personale:

 informatii despre computerul dvs. si despre vizitele  acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locatia 
geografica, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, 
vizualizarile de pagina si caile de navigare ale site-ului);

 informatiile  legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteti inclusiv corespondenta cu noi, continutul 
comunicarii si datele asociate cu comunicarea;

 orice alte date personale pe care ati ales sa ni le trimiteti.
Ce se intampla daca nu ne dati datele dvs.
Va puteti bucura de acest site fara a ne furniza datele dvs. personale sau consimtamantul dvs.
Puteti gestiona datele comunicate de dvs. si va puteti retrage oricand acordul pentru comunicarea de marketing 
(publicitate).
Retineti ca, daca nu ne dati datele dvs., cel mai probabil nu vom putea comunica cu dvs. si sa va furnizam 
serviciile descrise mai jos.
 

 Categorii de date cu caracter personal prelucrate
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 Informații de contact, cum ar fi numele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa 
profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax, adresa de e-mail, CNP, 
data nasterii/varsta, date despre card;

 Informații suplimentare prelucrate în contextul unui raport contractual cu TOC International sau 
comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar: fi instrucțiuni acordate, plăți efectuate, 
orice alte informații privind rezervări sau accesarea unor oferte;

 În contextul serviciilor prestate putem, de asemenea, colecta și prelucra categorii speciale de date cu 
caracter personal, cum ar fi: date privind apartenența la un sindicat, date de sănătate etc.;

 Detalii ale vizitelor dumneavoastră la birourile noastre sau orice alte detalii cu privire la modul în care 
interacționați cu noi;

 Temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre
temeiurile juridice de mai jos:

 Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastră 
sunteți parte;

 Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale a operatorului;
 Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră;
 Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei 

persoane fizice;
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 Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale TOC International sau ale unui terț (când 
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care este parte organizația 
dumneavoastră), cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră 
fundamentale prevalează asupra acestor interese;

 În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dacă, pe lângă un temei juridic general de 
prelucrare a datelor a fost obținut consimțimântul persoanei vizate.

 
 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
 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 sediul nostru, gestionarea utilizării sistemelor IT utilizate de TOC 

International ( 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, inclusiv  (întrucât 
avem un interes legitim să ne îmbunătățim în mod continuu serviciile) efectuarea de sondaje în rândul 
clienților cu privire la nivelul de satisfacție al clienților cu privire serviciile TOC International

 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.

De asemenea, pe baza consimțământului dumneavoastră, vă putem transmite diverse comunicări prin canalele 
pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu privire la ultimele oferte în domeniul turistic, anunțuri și alte 
informații cu privire la serviciile, produsele, achizitionate
Informatiile pe care le colectam de la dvs. vor fi prelucrate in Spatiul Economic European si in afara Spatiului 
Economic European, in functie de scopul prelucrarii. TOC International se straduieste sa aplice garantii adecvate
pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dvs. personale in timpul transferului si pentru a le utiliza 
numai in conformitate cu relatia dvs. cu TOC International si cu practicile descrise in aceasta Politica de 
confidentialitate. TOC International minimizeaza riscul pentru drepturile si libertatile dvs., prin faptul ca nu 
colecteaza sau stocheaza informatii sensibile despre dvs.
In masura permisa de legile aplicabile in materie de protectie a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor
clienti (pentru implicarea in afaceri sau pentru a confirma calitatea inalta a serviciilor noastre), auditori, agentii, 
autoritati de supraveghere sau alti furnizori de servicii externe pentru a ne indeplini obligatiile contractuale. Vom 
indica in mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date daca este bine cunoscut in momentul initierii procesarii.
Putem, de asemenea, dezvalui datele dvs. personale:

 in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
 in legatura cu orice procedura judiciara in desfasurare sau potentiala;
 pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in 

scopul prevenirii fraudei).
 

 Drepturile dvs.
Regulamentul GDPR ofera anumite drepturi persoanelor vizate.

 Aveti dreptul de a accesa si de a rectifica (corecta) inregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi
daca acestea sunt inexacte.

 Ne puteti solicita sa stergem aceste date sau sa incetam prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor 
exceptii.

 De asemenea, ne puteti solicita incetarea utilizarii datelor dvs. in scopuri de marketing direct.
 Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea de protectie a datelor daca aveti ingrijorari cu privire 

la modul in care va prelucram datele dvs. personale.
 Cand este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea – la cererea dvs.- sa va furnizam datele 

personale sau sa le transmitem direct unui alt operator.
 Daca accesul nu poate fi furnizat intr-un interval de timp rezonabil, va vom furniza o data la care 

informatiile vor fi transmise.
 Puteti solicita, de asemenea, informatii suplimentare despre: scopul prelucrarii, categoriile de date cu 

caracter personal vizate, care a fost sursa informatiilor si cat timp vor fi stocate.
Daca doriti sa executati oricare dintre aceste drepturi, va rugam sa contactati responsabilul nostru pentru 
protectia datelor la adresa office@tocturism.ro, oricand.
Va rugam sa va exersati cu intelepciune drepturile si sa retineti ca abuzul de drepturi va poate atrage 
raspunderea.
 
Datele de contact ale autoritatii nationale de protectie a datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336



Pagina de internet:http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
 

 Pastrarea datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră sunt stocate prin mijloacele noastre, pe server protejat special. Datele sunt protejate prin 
măsurile tehnice și organizatorice pe care le-am luat pentru a preveni pierderea, distrugerea, accesul, 
modificarea și difuzarea neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este permis numai unui număr limitat de 
persoane autorizate. Persoanele autorizate sunt responsabile de gestionarea tehnică, comercială sau 
operațională a serverului și a activității.

Vom pastra informatii si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:
- in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;

- in legatura cu orice procedura judiciara in desfasurare sau potentiala;

- pentru a stabili, exercita sau apara drepturile legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in 
scopul prevenirii fraudei).

 
 Securitatea datelor personale

Pentru a va proteja confidentialitatea datelor si a informatiilor personale pe care le transmiteti prin utilizarea 
acestui site web, vom mentine garantii fizice, tehnice si administrative.
Actualizam si testam tehnologia noastra de securitate in mod continuu. Restrictionam accesul la datele dvs. 
personale doar acelor angajati care trebuie sa stie acele informatii pentru a va oferi beneficii sau servicii. In plus, 
instruim angajatii nostri cu privire la importanta confidentialitatii si mentinerea confidentialitatii si securitatii 
informatiilor dvs.
 

 Modificari ale politicii privind confidentialitatea
Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, 
recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc din cand in cand, se asteapta ca 
aceasta notificare privind confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a
modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare acest document de informare. Orice modificare a 
politicii noastre de confidentialitate va fi afisata pe aceasta pagina, astfel incat sa fiti constienti de politicile 
noastre 

 Utilizarea cookies
Acest site colecteaza automat anumite informatii si le stocheaza in fisierele jurnal. Acestea includ adresele 
Protocolului Internet (IP), locatia geografica a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de 
operare si alte informatii despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informatii sunt 
utilizate pentru a imbunatati acest site web si, datorita acestei imbunatatiri constante, pentru a servi mai bine 
utilizatorilor nostri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizata pentru a diagnostica problemele cu serverul 
nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendintele, pentru a urmari navigarea unui utilizator pe site
si pentru a colecta informatii demografice, pentru a ne ajuta sa intelegem preferintele vizitatorilor si nevoile 
acestora.
 

 Informatii suplimentare
Daca aveti intrebari cu privire la informatiile dvs. personale sau daca doriti sa va executati drepturile sau aveti 
nelamuriri sau reclamatii, va rugam sa ne contactati prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protectia 
datelor la office@tocturism.ro.
Daca doriti sa nu folosim informatiile pe care ni le-ati furnizat,sau doriti sa actualizati sau sa corectati datele 
furnizate va rugam sa ne trimiteti un e-mail catre office@tocturism.ro

TOC International foloseste masuri de securitate a site-ului in conformitate cu cele mai bune practici pentru a 
proteja site-ul web, e-mailurile si listele de corespondenta. Aceste masuri includ masuri tehnice, procedurale, de 
monitorizare si de urmarire destinate sa protejeze datele de folosirea incorecta, accesul neautorizat sau 
dezvaluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.
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