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PARC-TURISM SA 

CRAIOVA, str. Bibescu, nr.12, judetul Dolj 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  

 

PARC-TURISM S.A. CRAIOVA, cu sediul în Craiova, strada Bibescu, nr.12, operator de date cu 

caracter personal cu numărul 36680, în conformitate cu  cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu 

modificările  şi completările ulterioare,  administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile 

specificate, datele personale care sunt furnizate  prin intermediul sistemuluui de supraveghere video doar 

în scop de monitorizare/securitate a persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private. Cu ajutorul 

acestui sistem se controlează accesul în incinta unităţii, se asigură securitatea bunurilor şi siguranţa 

persoanelor - angajaţi ai instituţiei sau vizitatori, precum şi a proprietăţilor  deţinute.    

 PARC-TURISM S.A. CRAIOVA,  prin intermediul sistemului de supraveghere video 

prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, referitoare la imagini,  destinate  asigurării  

securităţii  persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de:   

• dreptul de acces  

• de intervenţie asupra datelor  

• dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale  

• dreptul de a se adresa justiţiei.   

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai 

următorilor destinatari: autorităţilor publice centrale/locale. 

PARC-TURISM S.A. CRAIOVA  respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt 

prelucrate, prin  “Politica de confidenţialitate’’,  cu scopul de a informa asupra modului în care sunt  

colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal.  

Totodată, persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să 

solicite ştergerea acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către PARC-

TURISM S.A. CRAIOVA a datelor este obligatorie.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la  PARC - 

TURISM S.A. CRAIOVA. 

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate  în vederea prelucrării. 

Pentru informaţii suplimentare: www.hotel-parc-craiova.ro    Telefon: 0251/418772      

                             CONDUCEREA    

 

 

 

 

http://www.hotel-parc-craiova.ro/
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OPERATOR: 
PARC TURISM SA 

HOTEL PARC  
 

Activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal desfăşurată în 
scop de monitorizare / securitate a spaţiilor şi bunurilor publice, notificată 

la ANSPDCP sub nr. 36680 
                                             Destinatarii datelor: autoritati publice centrale/locale 

Pentru informaţii suplimentare : 
www.hotel-parc-craiova.ro 

0251 / 418772 
 

ZONĂ SUPRAVEGHEATĂ VIDEO 
AREA WITH VIDEO SURVEILLANCE 
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OPERATOR: 
PARC TURISM SA 

RESTAURANT FLORA 
 

Activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal desfăşurată în 
scop de monitorizare / securitate a spaţiilor şi bunurilor publice, notificată 

la ANSPDCP sub nr. 36680 
                  Destinatarii datelor: autoritati publice centrale/locale 

 

Pentru informaţii suplimentare : 
www.hotel-parc-craiova.ro 

0251 / 418772 
 

ZONĂ SUPRAVEGHEATĂ VIDEO 
AREA WITH VIDEO SURVEILLANCE 
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