CARDUL DE ÎNREGISTRARE
pt. cazare în Hotel Elena, Nisipurile de Aur, Varna
proprietarul hotelului: Stela Tours 2001 Ltd
Nume, prenume, familie: ………………………………………………………………………
Data nașterii: …………………; cetățenie: ……………………………………………………
Cazarea copil/copii (două nume și data nașterii): ………………………………………………
Informațiile furnizate vor fi prelucrate de către operatorul de date - Stela Tours 2001
Ltd., CUI 130536859, adresa: Varna, Nisipurile de Aur, Hotel Elena; tel: +359 52 388 904;
e-mail: elenareservation@abv.bg
Datele pe care le furnizați sunt colectate în scopul de a fi prelucrate de către operatorul
de date, asociate cu raportarea administrativă, activități financiar-contabile, activități bancare
și de asigurări și responsabilitate, asigurarea securității turiștilor.
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor personale este impus în mod legal de
obligația operatorului de date în temeiul articolului 116 din Legea turismului, articolul 28 din
Legea privind străinii, în Republica Bulgaria și Ministerul de Interne.
Datele pe care le furnizați vor fi procesate numai în legătură cu obiectivele și anumite
mijloace ale operatorului de date cu caracter personal.
Datele pe care le furnizați pot fi date la prelucrarea datelor cu caracter personal către
operatorul de date care are un contract, și numai în legătură cu setul de scopuri propus.
Datele pe care le furnizați pot fi puse la dispoziția organelor și instituțiilor de stat și
municipale la îndeplinirea unei obligații legale.
Datele pe care le furnizați nu vor fi utilizate pentru luarea deciziilor automate.
Datele dvs. personale vor fi stocate pentru o perioadă de optsprezece luni, apoi distruse
și / sau șterse automat. Datele personale furnizate în legătură cu emiterea unei facturi conform
legislației bulgare vor fi păstrate pentru o perioadă de cinci ani și vor fi apoi distruse.
Vă rugăm să rețineți că, în zonele cu acces liber ale hotelului Elena există
supraveghere video în scopul intereselor legitime ale operatorului de date și pt. asigurarea
siguranței turiștilor. Înregistrările sunt păstrate timp de șapte zile și apoi șterse automat.
Vă informăm că aveți dreptul la corecție, limitarea prelucrării în legătură cu
prelucrarea datelor dvs. personale; precum și dreptul la recurs la un organ abilitat.
Furnizarea datelor dvs. personale este obligatorie în conformitate cu legislația bulgară.
În cazul în care nu doriți să furnizați informațiile solicitate de lege, vă informăm că vi se va
refuza cazarea.
Introduceți un e-mail valid dacă doriți să primiți informații actualizate despre serviciile
noastre: .............................
Data: .......................

Semnătura: ....................... ...............
/ două nume /
Semnătura: .......................................
/ două nume /
Semnătura: ........................................
/ două nume /
Echipa hotelului Elena vă urează o ședere plăcută!

