
 

 

 
 
 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 
 

PENTRU PRIMIREA DE COMUNICĂRI COMERCIALE 
  
 

Sunt de acord ca societatea S.C. Arterimpex S.R.L., cu sediul social în Mun.Gheorgheni, 

Strada Kosuth Lajos, nr. 239, județul Harghita, înregistrată la O.R.C. Harghita sub nr. 

J19/1389/1994, C.U.I. RO6832896, în calitate de operator de date, să fie autorizată să prelucreze, la 

Punctul de lucru Hotel-Restaurant AREO din Mun. Odorheiu Secuiesc, str. Beclean, nr. 302, jud. 

Harghita, datele mele personale (nume, prenume, adresa de domiciliu,  adresa de e-mail, 

număr de telefon), în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date, exclusiv în scopul furnizării/transmiterii, prin intermediul e-mail-

uluiși/sau sms-ului,de comunicări comerciale [campanii de marketing, oferte speciale, evenimente 

și/sau alte forme de publicitate]. 

 

Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului pe care mi l-am exprimat prin 

semnarea prezentei declarații.  

 

Am fost informat că prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum este definită de art. 4, 

pct. 2 din Regulamentul U.E. nr. 679/2016, înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 

efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu 

sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea 

prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

 

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și 

furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare.  

 



 

 

Mi s-a adus la cunoștință că acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, printr-o 

notificare gratuită transmisă la sediul social al societății, la adresa hotelului AREO sau prin e-mail, 

la adresa office@areohotel.ro.  

 

Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea 

consimțământului. Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor 

fi utilizate în scopurile de mai sus.  

 

Sunt informat că am dreptul de a solicita accesul la datele mele cu caracter personal, 

rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării, dreptul de a mă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de 

lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor precum și dreptul de a depune plângere la 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

 

Pentru întrebări legate de această declarație de consimțământ poate fi contactat ofițerul 

DPO pentru protecția datelor, la adresa de e-mail: office@areohotel.ro. 
 

 

Am împlinit 18 ani și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai sus 

în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  

 


