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BON DE COMANDĂ
NUMELE AGENTULUI DE TURISM:
DESTINAȚIE (STAȚIUNEA)
NUME HOTEL & CATEGORIA
CHECK IN (zi/luna/an)
CHECK OUT (zi/luna/an)
NR. NOPȚI
ITINERARIU, MIJLOACE DE
TRANSPORT
CAMERĂ (Nr. / Tip cameră)
SERVICII DE MASĂ BB/HB/FB/AI
VIZITE, EXCURSII, ALTE
SERVICII
CĂLĂTORIE DE GRUP
LIMBA SERVICIILOR SPECIFICE
SERVICII ADAPTATE PENTRU
PERSOANE CU MOBILITATE
REDUSĂ ȘI GRADUL DE
ADECVARE
NUMELE ȘI PRENUMELE
TURIŞTILOR (DIN CI/PAȘAPORT)

PREȚ

DA / NU

DA / NU

Total:
Avans:
Rest de plată / Scadent:

PLATA ÎN EUR SAU RON (cursul
BNR+2%)
DATE NECESARE
PENTRU
FACTURARE:
Asigurare medicală
Asigurare storno

Date pentru asigurare

Nr. de telefon persoana de contact
Adresa de e-mail
Con
Condiții de anulare

Nume:
CNP:
C.I.:
Adresa:
DA / NU
DA / NU
Nume și
prenume:
CNP:
C.I.:
Adresa:
Nume și
prenume:
CNP:
C.I.:
Adresa:
Newsletter: DA / NU

Nume firma:
CUI:
Nr. Reg. Com.:
Adresa:
Cont:
Banca:
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Aveți obligativitatea de a verifica valabilitatea documentelor de călătorie (pașaport, viză, carte de identitate
etc.) aferente rezervării efectuate prin noi. V-a fost oferită asigurare storno, sănătate, etc. Ați fost informat despre eventuale
formalități și proceduri internaționale (avize de sănătate, vaccine, condiții speciale de călătorie, etc.). Confirmarea rezervării
presupune acceptarea tuturor condițiilor de călătorie impuse de agenția de turism și de compania aeriană implicată în
transport. Informațiile sunt stocate electronic în baza noastră de date, pentru întreg managementul de călătorie.
Prin semnarea bonului de comandă, declar că am fost informat corect și complet cu privire la condițiile
generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, reglementate prin Ordonanța nr. 2/2018 privind pachetele de se
călătorie și serviciile de călătorie asociate.
Sunt de acord cu aceasta și am primit un exemplar.
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Date personale solicitate: Date de identificare (din cartea de identitate, certificat de naștere, din pașaport etc.), nr.
telefon, adresă electronică.
Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal sunt necesari pentru îndeplinirea drepturilor și obligațiilor precontractuale și contractuale ale operatorului. După finalizarea relațiilor contractuale, cu acordul clientului, datele
personale ale acestuia sunt păstrate, pentru ca la comanda următoare derularea relațiilor contractuale să fie mai dinamică.
Ce facem cu datele dvs. personale: Divulgarea datelor cu caracter personal unor destinatari din țară și din țări terțe
intervine din cauza specificului activității operatorului, având în vedere, că pentru îndeplinirea drepturilor și obligațiilor
contractuale este necesar, ca operatorul să transmită datele clienților acelor operatori turistici și auxiliari care vor
îndeplini anumite activități specifice la solicitarea clientului, transmisă operatorului. Aceste servicii se referă la
următoarele, lista nefiind una exhaustivă: servicii de transport, de cazare, de masă, alte servicii turistice auxiliare, taxe de
intrare, ghiduri etc.
Înainte de transmiterea acestor date, operatorul se convinge, că terțul prezintă garanții adecvate pentru protecția datelor
cu caracter personal.
Vă puteți retrage permisiunea? Da. În orice moment prin email la office@transilvaniatourism.ro sau personal, la
sediul firmei.
Vă rugăm să semnați mai jos dacă vă acordați consimțământul în mod expres, neechivoc, liber și informat cu privire la
prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scop de:
□ reclama, marketing (marketing direct), publicitate,
□ transmitere newsletter (buletine informative)
□ evaluare servicii, concursuri, fidelizare
□ efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile TTS, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener, prin
orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice
DATA
... ... 2019
SEMNĂTURA ______________________
Subsemnatul garantez că voi înștiința toți participanții consemnați.

