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CONTRACT DE COMERCIALIZARE 

A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE 

Nr. ___________ din _________ 

 
Cap. 1 Partile Contractante 

Art. 1.1 Societatea Comerciala SC DCR Adventures SRL cu sediul in BUCURESTI, sector 4, Sos. 

Berceni Nr. 43, Bloc 109, Sc. 1, Et. 5, Ap. 15, Camera 1, cod unic de inregistrare 38605883 titulara 

a  Licentei de turism nr 1793/ 22.04.2019 pentru Agentia de Turism DCR Adventures, avand polita 

de asigurare de garantare a platii cheltuielilor de repatriere a turistilor si rambursarea sumelor 

achitate de turisti pentru achizitionarea serviciilor/pachetelor turistice in cazul neexecutarii integrale 
sau partiale a serviciilor/pachetelor turistice achizitionate Nr. 3166 / 02.04.2021 emisa de 

Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE S.A., cu sediul in Str. Emil Garleanu 

nr. 11, Bl. A8, Sc. 2, Et. 5, Ap. 49 - Sector 3, valabila pana la data de 02.04.2022, reprezentata prin 

MIHAI OCULEANU, in calitate de consultant turism, denumita in continuare Agentia,  si turistul / 

reprezentantul turistului Nume Prenume, Adresa,  au convenit la incheierea prezentului contract. 

 
Cap. 2 Obiect Contract 

Art. 2.1 Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice 

inscris in voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si 

eliberarea documentelor de plata. 

 
Serviciile comandate de catre turist: 

 
__________________________________________________________________________ 

 
In cazul in care va prezentati la autocar cu un echipament necorespunzator, ghidul isi 

rezerva dreptul de a nu va permite participarea in cadrul evenimentului! 

 
Nume si Prenume turisti: 

 
_____________________ 

 

 
Art. 2.2 Pretul contractului este XXX RON si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul 

Agentiei. Avansul este de xxx%. 

*Pretul serviciilor turistice, modalitatile si conditiile de plata specifice fiecarei oferte sunt trimise fie 

telefonic, fie pe email-ul furnizat in cererea de rezervare pe site-ul www.dcradventures.ro 
La incheierea contractului se achita plata integrala a contravalorii pachetului de servicii turistice. 

2.2.1. In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se  va face 

astfel: 

a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform  termenelor 

de plata comunicate de Agentie in scris prin bonul de comanda sau alte  mijloace de comunicare; 

b) pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa  cum 

urmeaza: 

2.2.2 Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o  singura 
moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta al  BNR din ziua emiterii 

facturii, la care se poate adauga un procent de risc valutar de 2%. 

 
2.2.3 Incheierea contractului 
1. Contractul se incheie dupa caz in oricare dintre urmatoarele situatii: 

a) in momentul semnarii lui de catre turist, sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii 

http://www.dcradventures.ro/
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turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice. 

b) in momentul in care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie, in cel mult 60 

de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda. Este responsabilitatea agentiei de 

turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) 

daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, 

Agentia poate solicita un avans de pana la 90% din pretul pachetului sau plata integrala a 
contravalorii pachetului, in functie de data la care turistul solicita serviciile. 

b)1. In cazul in care continutul bonului de comanda nu difera de continutul confirmarii calatoriei 

turistice si confirmarea s-a efectuat in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii 

bonului de comanda, turistul care decide sa renunte la calatoria turistica datoreaza Agentiei 

penalitati conform cap. VI. 

b)2. In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei 

turistice primite in scris de la Agentie sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 
de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu 

a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite; 

c) in momentul eliberarii documentelor de calatorie (voucher, bilet de odihna si/sau tratament, bilet 

de excursie etc.), inclusiv in format electronic, in cazul in care pachetele de servicii turistice fac parte 

din oferta standard a agentiei de turism sau exista deja confirmarea de rezervare din partea altor 

prestatori. 

 
2.2.4 In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub forma de 

catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, 

fax etc.), obligatia de informare a turistului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei 

informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, 
nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii 

turistice, respectiv daca prezentul contract prezentat turistului in modalitatile prevazute mai sus 

contine clauzele prevazute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind 

activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata. 

2.2.5 Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii 

turistice inscris in documentele de calatorie. 

 
Cap. 3 Obligatiile Partilor 

Drepturile si obligatiile Agentiei 

1. In cazul modificarii uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, cum ar fi:  serviciile incluse 

in pachet, datele de calatorie, modificarea categoriei unitatii de  cazare, Agentia are obligatia de a 

informa turistul cu cel putin 15 zile inainte de  data inceperii calatoriei. In cazurile prevazute la pct. 
4.7 lit. b) si c), informarea se  va face in timp util pentru a permite turistului sa decida inceperea 

calatoriei. 

2. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si  asigurarea 

transportului pe cale aeriana, transportatorul aerian, fara a cere  acordul agentiei de turism care 

deruleaza programul turistic, are dreptul de a  modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este 

raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul 

turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii  conform 
Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al  Consiliului din 11 februarie 2004 

de stabilire a unor norme comune in materie de  compensare si de asistenta a pasagerilor in 

eventualitatea refuzului la imbarcare  si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor si de abrogare 

a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotararea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice 

problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in  competenta si 

responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand  contractul intre pasager si 

transportator. In cazul acestor pachete de servicii  turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt 
considerate zile turistice,  acestea fiind destinate transportului. 

3. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa  caz, aratand 

totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale  contractului si numai daca 
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modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de  transport, a redeventelor si a taxelor 

aferente serviciilor de aterizare,  debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist ori 

a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile  stabilite 

in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile  calendaristice care preced data 

plecarii. 
4. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice 

prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza,  aceasta este 

obligata: 

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei  turistice fara 

majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi  calitate si cantitate; 

o b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice  achitate si cele 

efectiv prestate in timpul calatoriei turistice; 

o c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta  nu le accepta 
din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul  retur al turistului la locul de 

plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz,  despagubirea pentru serviciile neprestate. 

5. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu 

exceptia urmatoarelor cazuri: 

o a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin  contract se 

datoreaza turistului; 

o b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor  imprejurari 
pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau  evita, inclusiv, dar fara a 

se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau  de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor 

de transport, defectarea mijlocului de  transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile 

publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a  neobtinerii 

vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este raspunzatoare pentru  prejudiciile cauzate turistului 

ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a  pierderii de bagaje si a altor imprejurari care 

revin exclusiv in sarcina  transportatorului in temeiul actelor normative specifice; 

6. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, cu 1 zi inainte de data plecarii,  urmatoarele 
informatii: 

o a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa  fie ocupat de 

turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract; 

o b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale  a 

organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de  urgenta care sa ii 

permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului; 

o c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor  stabilirea 
unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii  copilului. 

7. Agentia parte in contract este obligata sa acorde prompt asistenta turistului aflat in  dificultate, in 

cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici agentia de  turism, nici furnizorul 

sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea  sau evita. 

 
Drepturile si obligatiile turistului 

1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze 

contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de  servicii 

turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile  inaintea datei de 

plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza  contractul si incheie un 

alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in  care mijlocul de transport este 
avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista  posibilitatea transferarii locului de zbor. 

Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii,  precum si cesionarul sunt responsabili in mod 

solidar la plata pretului calatoriei si a  eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei 

cedari. 

In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul  de 

acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la  ora 18,00 a 

zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul  de odihna si/sau de 
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tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se  face incepand cu ora 

14,00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12,00 a zilei  urmatoare celei inscrise pe bilet. 

2. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia 

contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite. 

3. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 1 zi calendaristica de la primirea 

instiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotararea sa de a opta pentru: 
o a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau 

o b) acceptarea noilor conditii ale contractului. 

4. In cazul in care Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are  dreptul: 

 
o a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta  sau 

superioara, propus de Agentie; 

o b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie,  cu 

rambursarea imediata a diferentei de pret; 

o c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului. 

5. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru 

neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care: 
o a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in  contract, iar 

Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice  premergatoare datei plecarii; o 

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile,  independente de 

vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi  evitate in ciuda oricaror eforturi 

depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile,  caz in care responsabilitatea revine companiei 

aeriene sau hotelului); 

o c) anularea s-a facut din vina turistului. 

6. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in  care 

rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul  creat 
acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.  In cazul in care turistul alege 

sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si  achitat, responsabilitatea financiara a 

renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele  turistului in limita posibilitatilor, eventualele 

diferente de pret urmand a fi suportate de  catre turist. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, 

structurii camerelor sau a oricarora  dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu 

aplicarea penalitatilor legale  la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract. 

7. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de  salubrizare, 
precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea  sumelor de la Agentie. 

8. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum  si 

documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea  acordarii 

serviciilor turistice. 

9. Turistul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte  din 

contractul cu agentia de turism sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt  guvernate 

de legislatia tarii de destinatie, iar agentia de turism nu are nicio responsabilitate  asupra prestatiilor 
in cauza. 

10. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre turist a unor  formalitati 

suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele turistului este 

schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a  indeplini toate cerintele 

legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea  site-ului Politiei de Frontiera. 

In cazul in care turistul nu isi respecta obligatia de a se informa  cu privire la formalitatile 

suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt  in sarcina Agentiei (de exemplu, 

in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea  parintelui sau reprezentantului legal ce nu il 
insoteste sau orice alte documente suplimentare  - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este 

exonerata de orice raspundere in cazul  imposibilitatii efectuarii calatoriei. 

11. Agentia de turism recomanda turistilor contactarea acesteia cu 24 de ore inainte de plecare 

pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.). 

12. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii pentru un numar mai mare de turisti, 
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conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost  achitate 

serviciile. 

13. Turistul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din 

dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata  de 

eventualele pagube produse sau vatamari suferite de turist ca urmare a nerespectarii  acestui 
alineat. 

14. Turistul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors,  precum si 

locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate  cheltuielile si 

daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre turist a prevederilor privind  locurile de intalnire 

si orarele vor fi suportate de catre acesta. 
 
 
 

Cap. 5 Terminare Contract 

Art. 5.1 1.In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face 

obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari conform conditiilor specificate de 

Agentie in oferta trimisa clientului sau pe documentele de calatorie furnizate. 

Regulile standard de penalizare/despagubiri in caz de renuntare sunt mai jos: 

o a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30  de zile 
calendaristice inainte de data plecarii; 

o b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 16-30  de zile 

inainte de data plecarii; 

o c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai  mic de 16 

zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program. 

 
5.1.2 In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a  achitat 

un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in  termenul comunicat in 

scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plata,  contractul se considera reziliat de drept, iar 

Agentia are dreptul de a anula rezervarile  efectuate in beneficiul turistului cu retinerea penalizarilor 

prevazute la pct. 1. 

5.1.3. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va 

face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de  reprezentantul 

organizatiei sindicale. 

5.1.4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului 
de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum  si 

cheltuielile de operare proprii acesteia. 

5.1.5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de 

servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac  cheltuieli 

de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste  cheltuieli. 

5.1.6. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge 

la  timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are  actele 
in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera. 

5.1.7. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu 

numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de  renuntare nu 

este luata in considerare. 

5.1.8. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din 

contract. 

5.1.9. Agentia nu raspunde in situatii de greva, conflicte politice si de razboi, catastrofe, de pericol 
public, atac terorist, embargou international, precum si in cazul in care companiile aeriene  stabilesc 

limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se  considera situatii 

de forta majora si exonereaza de raspundere Agentia. 

5.1.10. Toate sumele mentionate la pct. 1 se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul 

total  al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fara a fi necesara interventia instantelor de 

judecata. 
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Cap. 6 Alte Dispozitii 

Art. 6.1 Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.  6.2 

Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile  prezentului 

contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999  privind activitatea de 

comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari  si completari prin Legea nr. 

631/2001, cu modificarile ulterioare. 

6.3 Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul  este 
informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10  alin. (2) din 

Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin  Legea nr. 631/2001, 

cu modificarile ulterioare. 

6.4 Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre 

organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor  locale, 

acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie  la altul. 

6.5 Turistul declara ca Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de 
comercializare a pachetelor de servicii turistice in conformitate cu prevederile Ordonantei 

Guvernului nr. 107/1999, republicata. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea 

pachetelor de servicii turistice, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace 

electronice, turistul isi exprima acordul si luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale  de 

comercializare a pachetelor de servicii turistice, in conformitate cu oferta agentiei de  turism. 

 
Cap. 7 Prelucrarea datelor cu caracter personal 

7.1. Datele cu caracter personal prelucrate de agentia de turism DCR Adventures 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se 

efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau 

neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau 

punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, arhivarea, 

stergerea sau distrugerea datelor. In contextul rezervarii, intermedierii, ofertarii si comercializarii 

serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimente 

culturale/sportive sau de alta natura, servicii de agrement sau calatorii de afaceri comercializate de 

catre DCR ADVENTURES SRL, si al mentinerii/dezvoltarii raporturilor comerciale/contractuale cu 

dumneavoastra, va putem solicita anumite date cu caracter personal. In acest sens, DCR 

ADVENTURES SRL poate prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: nume, 
prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si 

nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, numarul de inregistrare TVA (daca este cazul). 

7.2. Persoanele vizate Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre DCR 

ADVENTURES SRL, exclusiv in scopul mai jos mentionat sunteti dumneavoastra, in calitate de 

calatori/turisti/beneficiari ai serviciilor de calatorie sau turistice, reprezentanti/imputerniciti/persoane 

de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau 

institutiilor/autoritatilor publice. 
7.3 Scopurile colectarii datelor cu caracter personal 

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatorele scopuri: 

Rezervarea, intermedierea, ofertarea si/sau comercializarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii 

de calatorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de alta natura, servicii de 

agrement sau calatorii de afaceri, executarea contractelor â€“ respectiv in vederea indeplinirii 

obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.; In vederea indeplinirii obligatiilor legale 

stabilite in sarcina noastra. 

7.4 DCR ADVENTURES SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca 
fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia turoperatorilor, unitatilor de cazare, 

transportatorilor, altor persoane fizice si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau 

pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de alta 

natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de afaceri rezervate sau achizitionate de 

dumneavoastra, respectiv partenerilor DCR ADVENTURES SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din 
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afara Uniunii Europene, in cazul in care fara partajarea datelor dumneavoastra nu ati putea 

beneficia de toate aceste servicii mentionate mai sus) fara consimtamantul dumneavoastra expres 

si anterior. 

7.5 Destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal 

Destinatarii datelor inseamna orice persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentie sau alt 

organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate 
mai jos, dar fara a se limita la: tur-operatori, unitati de cazare, transportatori, alte persoane fizice 

si/sau juridice implicate in prestarea serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, a altor 

servicii turistice, desfasurarea evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de 

agrement sau calatoriilor de afaceri, autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, 

politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri intemeiate si expres 

formulate), etc. Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre DCR 

ADVENTURES SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul 
document. 

7.6 Durata prelucrarii datelor cu caracter personal 

In vederea realizarii scopului mentionat, DCR ADVENTURES SRL va prelucra datele 

dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor DCR 

ADVENTURES SRL, pana in momentul in care dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit 

al dvs., veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care DCR 

ADVENTURES SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). 

Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au 
fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/imputernicit nu veti exercita dreptul de 

opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre DCR ADVENTURES SRL pe 

durata de timp prevazuta in procedurile interne DCR ADVENTURES SRL si/sau vor fi distruse. 

7.7 Drepturile persoanelor vizate 

In relatia cu DCR ADVENTURES SRL, dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale 

aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, 

dreptul de stergere a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, 

dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. 
Dreptul de a fi informat inseamna ca aveti dreptul de a fi informat cu privire la modul in care datele 

dvs. sunt prelucrate si motivul prelucrarii. 

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca 

prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele 

respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. 

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format 

structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie 
transmise direct altui operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. 

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand 

prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand 

are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal 

are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment, in mod 

gratuit si fara nicio justificare, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele 

de marketing. 
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter 

personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, 

cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi 

disproportionate. 

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va 

stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre 

urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru 
prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter 

personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei 
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obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale 

societatii informationale. 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea 

datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar 

persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in 
cazul in care DCR ADVENTURES SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul 

prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in 

instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica 

daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. 

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana 

vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, 

inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o 

afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Prevederile mentionate nu se aplica in cazul in 
care decizia: 

este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator 

de date; 

este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de 

asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime 

ale persoanei vizate; sau 

are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate. 

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate 
mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, 

DCR ADVENTURES SRL poate: 

fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea 

informatiilor sau a comunicarii, sau pentru luarea masurilor solicitate; 

fie sa refuze sa dea curs cererii. 

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei 

autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. In acest scop, in Romania, 
autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro 

7.8 Exercitarea drepturilor dumneavoastra 

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa DCR ADVENTURES SRL prin transmiterea 

unei cereri scrise, datate si semnate la adresa: Sos. Berceni Nr 43, Bl. 109, Ap. 15, Camera 1, 

Sector 4, Bucuresti sau prin transmiterea unui e-mail catre contact@dcradventures.ro. 

7.9 Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastra confirmati ca ati citit, ati fost informat(a) 

corect, complet, ati luat cunostinta de continutul acestui document, il intelegeti pe deplin si sunteti 

de acord cu: 
-  faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificata in legislatia in 

vigoare si in prezentul document va fi efectuata in scopul rezervarii, intermedierii, ofertarii si/sau 

comercializarii serviciilor si/sau pachetelor de servicii de calatorie, altor servicii turistice, desfasurarii 

evenimentelor culturale/sportive sau de alta natura, serviciilor de agrement sau calatoriilor de 

afaceri; 

- faptul ca DCR ADVENTURES SRL va prelucra datele dumneavoastra personale doar in masura 

in care acest demers este necesar scopului mentionat in prezentul document, cu respectarea 
masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor. 

Pentru detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de catre DCR ADVENTURES SRL, 

puteti accesa site-ul www.dcradventures.ro sectiunea Politica de confidentialitate. 

 
Cap. 8 Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania  

 

 
 

Agentia DCR Adventures SRL 
Consultant Turism 

Mihai Oculeanu 

http://www.dataprotection.ro/
http://www.dataprotection.ro/
mailto:contact@dcradventures.ro
mailto:contact@dcradventures.ro
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Turist 

Am citit  contractu! si anexele si am primit un exemplar al acestora. 

Nume Prenume Turist 


