Termeni si conditii de utilizare
Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal
Bine ati venit pe site-ul www.casavero.ro. Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de
utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de catre
dumneavoastra se supune Termenilor si conditiilor de utilizare, implica acceptul explicit al
dumneavoastra cu privire la acestia si reprezinta intreaga intelegere (contractul) dintre parti.
Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679/27 din aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date, societatea S.C. VERO ANDRA COM SRL denumita in cele ce urmeaza
si PENSIUNEA CASA VERO, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un
membru al familiei dumneavoastră sau orice altă persoană.
Scopul colectării datelor este: completarea și administrarea rezervarii dumneavoastră si pentru
completarea documentelor fiscale aferente (corespunzator scopului nostru ca și companie fiind
obligatoriu din punct de vedere legal).
Datele de rezervare sunt confidentiale. La rezervare se transmit hotelului doar informatiile
esentiale necesare efectuarii rezervarii. Datele personale vor putea fi insa transmise
autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze
orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile
in vigoare.
Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul dumneavoastră de a furniza anumite date poate
determina imposibilitatea procesarii rezervarii.
Vom păstra informațiile dumneavoastră, care pot include date personale atât timp cât este
necesar să vă furnizăm servicii, să respectăm legile aplicabile, să soluționăm litigii cu orice parte
și altfel, dacă este necesar, pentru a ne permite desfasurarea activitatii, inclusiv pentru a detecta
și a preveni frauda sau alte activități ilegale.
Conform Legii nr. 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecţia datelor personale si in
conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă
adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă
privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor (Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive
legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru
anumite prelucrări prevăzute de lege – de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi
fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi
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adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre PENSIUNEA CASA VERO pe adresa de email:
contact@casavero.ro.
Societatea isi rezerva dreptul de a schimba si actualiza in orice moment continutul acestui
website, precum si Termenii si conditiile de folosire, fara nici un fel de notificare prealabila. De
aceea, va rugam sa vizitati periodic aceasta sectiune.
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