
Politica de confidentialitate si GDPR 

CONFIDENTIALITATE 
 
In cazul in care ne veti contacta prin email sau prin intermediul site-ului, ne vom permite sa 
va contactam in viitor pentru a va trimite materiale si oferte promotionale sau a va informa 
in legatura cu ofertele pe care le avem sau cu evenimentele pe care le vom organiza sau la 
care vom participa. Nu vom folosi niciodata numele sau informatiile dvs. fara sa avem in 
prealabil acordul dvs si veti avea posibilitatea sa ne comunicati daca doriti sa primiti aceste 
informatii in viitor. 

Scopul nostru, in ceea ce priveste site-ul nostru, este unul de informare si prezentare, iar 
noile reguli de protectie a datelor cu caracter personal (GDPR) fac parte din acest context. 
Prin urmare, iti promitem ca siguranta datelor tale este o prioritate pentru noi si ca folosim 
aceste date pentry unicul scop de a-ti oferi o experienta personalizata atat pe site-ul nostru. 
Folosim datele tale, doar daca avem acordul tau, in mai multe feluri, in functie de natura lor. 
Mai jos iti prezentam toate tipurile de date pe care le colectam si cum le folosim ulterior: 

NUME SI PRENUME 

In cazul in care ne-ai furnizat Numele si Prenumele tau, folosim aceste date pentru a 
personaliza email-urile pe care le primesti de la noi. Platforma pe care o folosim pentru 
email marketing ne permite personalizarea pe baza datelor furnizate de abonati. 

ADRESA DE EMAIL 

In cazul in care ne-ai furnizat adresa de email, o vom folosi pe a te putea contacta atunci 
cand efectuezi o rezervare pe site-ul nostru sau cand ne soliciti comunicarea in legatura cu 
serviciile noastre prin email. 

NUMARUL DE TELEFON 

In cazul in care ne-ai furnizat Numarul de Telefon, folosim aceste date pentru a te putea 
contacta rapid, in cazul in care doresti informatii cu privire la anumite servicii, oferte, 
evenimente, rezervari pe care le prezentam pe site-ul nostru. 

DATELE DESPRE BROWSER/IP/DISPOZITIV 

In cazul in care ai fost de acord sa colectam detaliile despre Browser, IP, Dispozitiv, folosim 
aceste date pentru a determina cum folosesti site-ul nostru, scopul fiind sa facem 
schimbarile necesare pentru ca tu sa gasesti mai usor informatiile pe care le cauti. 



NOTA! 
Am luat toate masurile tehnice ca tu sa nu fii obligat(a) sa ne furnizezi niciun fel de date (este 
optional), dar e bine de stiut ca fara ele e posibil ca anumite parti din site sa nu functioneze 
corect, sa nu putem colabora sau sa nu te putem anunta cu privire la serviciile din portofoliul 
nostru de care ai putea fi interesat(a). 

PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
NU AM VANDUT, NU VINDEM SI NU VOM VINDE NICIODATA datele tale catre terte parti. 
Oferim servicii care se bazeaza pe increderea clientilor si a potentialilor clienti, iar siguranta 
datelor personale este esentiala in acest proces. 
Singurele entitati care au acces la datele utilizatorilor acestui site, la care terte parti au acces 
( Google, Facebook, Instagram ) sunt agregate si anonimizate – pe baza acestora utilizatorii 
NU pot fi identificati. 

DREPTURILE TALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 
Mai jos iti prezentam drepturile tale in contextul colectarii si prelucrarii datelor. 

• Dreptul de a fi informat cu privire la cum sunt colectate si folosite datele tale; 
• Dreptul de a accesa datele pe care le avem despre tine; 
• Dreptul de a cere rectificarea datelor pe care le avem despre tine; 
• Dreptul de a solicita stergerea datelor pe care le avem despre tine; 
• Dreptul de a solicita oprirea trimiterii de mesaje de marketing catre tine sau catre un 

alt operator; 
• Dreptul de a depune o plangere, cu referire la folosirea datelor tale, catre organele 

de abilitate. 
•  

Drepturile de mai sus nu sunt absolute si exista exceptii. Pentru orice intrebari in acest 
sens, te rugam sa ne trimiti un email prin intermediul paginii de contact sau direct pe 
adresa de email hello@aventoria.ro. 
 
” Ce sunt cookie-urile?  
Cookie-urile sunt mici fisiere text ce pot fi utilizate de site-urile web pentru a oferi o buna 
experienta de navigare utilizatorului. Conform legislatiei in vigoare, putem stoca cookie-uri 
pe dispozitivele dvs. in cazul in care ele sunt strict necesare pentru utilizarea site-ului nostru.  
Pentru restul de cookie-uri avem nevoie de acordul dvs. ”  
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