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1. Persoana şi datele de contact ale operatorului de date 
 
Denumirea societăţii: 
 
sediul: 
 
numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: 
 
numele persoanei de contact în materie de protecţia datelor: CEAS Central European Aviation Solutions 
Ltd.; adresa de 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., e-mail şi numărul de telefon al persoanei de contact: 
[email: gdpr@ceaviation.eu], [telefon: +36-30-9513122]; 
 
în continuare: (CEAS) procedează ca operator de date în privinţa datelor personale ale clienţilor actuali, 
foşti şi viitori. 
 
2. Normele juridice care stau la baza operării datelor 
 

- legea CXII din anul 2011. cu privire la dreptul de autodeterminare informaţională şi libertatea 
informaţiei, 
- Regulamentul 2016/679/UE (regulament despre protecţia generală a datelor), despre protecţia 
persoanelor fizice cu privire la operarea datelor personale ale acestora şi libera circulaţie a datelor de 
acest gen, respectiv abrogarea Regulamentului 95/46/CE. 

 
3. Definiţii 
 
operatorul datelor: acea persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau oricare alt organism, 
care stabileşte individual sau împreună cu altele scopurile şi mijloacele operării datelor personale; în 
cazul în care dreptul Uniunii sau al statului membru stabileşte scopurile şi mijloacele operării datelor 
personale, desemnarea operatorului datelor sau criteriile speciale privind desemnarea operatorului datelor 
poate fi definită de dreptul Uniunii sau al statului membru; 
 
operarea datelor: oricare operație sau totalitatea operațiilor efectuate în mod automatizat sau 
neautomatizat, cum ar fi colectarea, fixarea, sistematizarea, divizarea, stocarea, convertirea sau 
modificarea, interogarea, cercetarea, utilizarea, comunicarea prin transfer sau punerea spre accesare în 
orice alt mod, punerea în concordanţă sau cuplarea, restricţionarea, radierea, respectiv distrugerea; 
 
prelucrător de date: acea persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau oricare alt 
organism, care în numele operatorului de date operează cu date personale; 
 
GDPR: REGULAMENTUL PARLAMENTULUI ŞI CONSILIULUI EUROPEAN (UE) NR. 2016/679 
(27 aprilie 2016) despre protecţia persoanelor fizice cu privire la operarea datelor personale ale acestora şi 
circulaţia liberă a datelor de acest gen, respectiv abrogarea Directivei 95/46/CE;  
 
autoritatea de supraveghere sau NAIH: Autoritatea Naţională de Protecţia Datelor şi Libertatea 
Informaţiei;  
 
date personale: orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană 
implicată"); persoana fizică este identificabilă dacă în mod direct sau indirect, în speţă în baza unor 
identificatori, cum ar fi nume, număr, date de identificare ale poziţiei, identificator online, sau persoana 
fizică care în baza unui sau a mai multor factori corporali, fiziologici, genetici, intelectuali, economici, 
culturali sau sociali poate fi identificată;    
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categorii speciale de date personale: date personale referitoare la origine rasială sau etnică, opinie 
politică, convingere religioasă sau ideologică sau la calitatea de membru sindical, respectiv datele 
genetice şi biometrice care vizează identificarea individuală a persoanei fizice, date de sănătate şi date 
personale referitoare la viaţa sexuală sau orientarea sexuală a persoanelor fizice; 
 
client: cei care se interesează personal, prin pagina web, telefon sau în orice alt mod despre produsele şi 
serviciile CEAS, respectiv cei care încheie contract cu CEAS; 
 
4. Principiile operării datelor 
 
CEAS elaborează dispoziţii corespunzătoare în vederea asigurării, ca datele personale referitoare la clienţi 
în totdeauna: 
 

(a) să le opereze legal şi onest şi conform unei baze legale corespunzătoare (legalitate, procedură 
onestă şi transparenţă); 

(b) să le achiziţioneze numai cu scop definit, univoc şi legal, şi să nu le opereze în mod 
incompatibil cu aceste scopuri; 

(c) să fie potrivite şi relevante scopurilor operării datelor şi să se limiteze la cele necesare 
(economia de date); 

(d) să fie exacte şi la zi în caz de nevoie; datele personale inexacte să fie radiate sau rectificate 
după posibilităţi (precizie); 

(e) să fie stocate sub o formă care să permită identificarea clienţilor numai pentru durata necesară 
atingerii scopului operării datelor personale; stocarea datelor personale pentru o durată mai 
îndelungată să se efectueze numai în scop statistic, cu executarea dispoziţiilor tehnice şi 
organizatorice adecvate (stocare limitată); 

(f) să se procedeze în aşa fel ca prin aplicarea dispoziţiilor tehnice sau organizatorice să fie 
asigurată securitatea adecvată a datelor personale, înţelegând aici şi protecţia împotriva 
operării neîndreptăţite, nelegale, pierderii accidentale, distrugerii sau prejudicierii 
(integritatea şi caracterul confidenţial).  

 
 
5. Datele operate de CEAS, scopul operării datelor, baza legală şi durata 
 
CEAS, în scopuri de operare de date, despre clienţii săi operează următoarele date personale: 
 

I. Solicitare de informații despre servicii prin web, personal, telefon, sau alt mod 

 

(a) numele; Dată indispensabilă identificării clientului 
(b) adresa de e-mail şi numărul de telefon; Date  indispensabile contactării ulterioare a clientului 
(c) obiectul solicitării de informații (ex.: 
perioadă, destinaţie de călătorie, 
încadrarea cazării); 

Date necesare pentru clarificarea solicitării clientului,                                                                                                                                                                                                  
pentru stabilirea răspunsului individual, în baza celor                                                                                                                                                                    
comunicate personal de către client    

(d) adresa de corespondenţă Dată necesară pentru corespondenţă   
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Baza legală a operării datelor este consimţământul clientului. Operarea datelor are loc până la termenul 
indicat în consimţământ, sau până la revocarea consimţământului. 
 

II. înscriere la newsletter 

 
Baza legală a operării datelor este consimţământul clientului. Operarea datelor are loc până la termenul 
indicat în consimţământ, sau până la revocarea consimţământului. 
 

III. cerere de ofertă individuală 

 
Baza legală a operării datelor este consimţământul clientului. Operarea datelor are loc până la termenul 
indicat în consimţământ, sau până la revocarea consimţământului. 
 

IV. întocmirea contractului 

 
Baza legală a operării datelor este îndeplinirea contractului, respectiv asigurarea reglementării 
eventualelor litigii în legătură cu aceasta. Durata operării datelor este îndeplinirea contractului plus cinci 
ani (termen de revendicare al drepturilor în dreptul civil general). 
 

(a) numele; Dată indispensabilă identificării clientului 
(b) adresa de e-mail şi numărul de telefon; Date  indispensabile contactării ulterioare a clentului 
(c) obiectul solicitării de informații (dacă 
se aplică); 

Date necesare clarificării obiectului newsletter-ului/ altui                                                                                                                                                                          
instrument eDM, în baza celor comunicate personal de                                                                                                                                                                             
către client  

(d) adresa de corespondenţă Dată necesară pentru corespondenţă   

(a) numele; Dată indispensabilă identificării clientului 
(b) adresa de e-mail şi numărul de telefon; Date  indispensabile contactării ulterioare a clientului 
(c) obiectul solicitării de informație (ex.: 
perioadă, destinaţie de călătorie, 
încadrarea cazării); 

Date necesare clarificării intereselor clientului, pentru                                                                                                                                       
stabilirea răspunsului individual, în baza celor comunicate                                                                                                                                                                                                                              
personal de către client  

(d) adresa de corespondenţă Dată necesară pentru corespondenţă  

(a) numele; Dată indispensabilă identificării clientului 
(b) adresa de e-mail (numărul de telefon); Date indispensabile contactării ulterioare a clientului 
(c) obiectul contractului (ex.: perioadă, 
destinaţie de călătorie, încadrarea cazării, 
numărul copiilor şi data naşterii lor, 
pretenţii legate de masă, date relevante de 
sănătate); 

Definirea obiectului contractului.   

(d) adresa de corespondenţă Dată necesară pentru corespondenţă   
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V. vânzare de bilete de avion, şi alte bilete de călătorie 

 
Baza legală a operării datelor este îndeplinirea contractului, respectiv asigurarea reglementării 
eventualelor litigii în legătură cu aceasta. Durata operării datelor este îndeplinirea contractului plus cinci 
ani (termen de revendicare a drepturilor în dreptul civil general). 
 
 

VI. Alte operări de date 
 

Lăsat liber intenţionat, în prezent firmele noastre nu efectuează alte operări de date. 
 
VII. Creare de profiluri 

 
Baza legală a operării datelor este consimţământul ferm al clientului la crearea de profil. Operarea datelor 
are loc până la termenul indicat în consimţământ, sau până la revocarea consimţământului. 
 
 
6. Destinatarii datelor personale, respectiv categoriile destinatarilor 
 
În principiu, CEAS împarte cu terţe persoane date personale ale clienţilor pe baza de la operatorul de date 
la operatorul de date: 
 
(a) în interiorul grupului de firme CEAS, înţelegând societatea-mamă şi filialele CEAS; 
 
(b) CEAS sau organizaţii care efectuează prestări de servicii pentru clienţi (ex.: societate care 
furnizează  asigurări, furnizor IT, întreprinderi care efectuează campanii de marketing); 
 
(c) cu persoane terţe care participă la îndeplinirea contractului (ex.: hotel, companie de aviaţie, etc. ); 
 
(d) autorităţi de supraveghere şi alte autorităţi de reglementare şi supraveghere. 
 
Clienţii pot solicita informări individuale despre operarea de către CEAS a datelor legate de persoanele 
lor (scopul operării datelor, baza legală a acesteia, cercul de date, transferul datelor, durata operării, logica 
creării profilului) prin punctul de contact de mai jos: ..... .  

(a) numele; Dată indispensabilă identificării clientului 
(b) adresa de e-mail (numărul de telefon); Date indispensabile contactării ulterioare a clientului 
(c) obiectul contractului (ex.: perioadă, 
destinaţie de călătorie, încadrarea cazării, 
numărul copiilor şi data naşterii lor, 
pretenţii legate de masă, date de sănătate 
relevante); 

Definirea obiectului contractului.   

(a) pentru un client dat, totalitatea datelor 
operate legate de activităţile conform 
punctelor I-VI 

Date necesare identificării clientului precum şi date                                                                                                      
necesare întocmirii şi trimiterii ofertelor individuale, în                                                                                                                                                                                                                                                   
baza acordului prealabil al clientului.   
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7. Transfer internaţional de date în ţări terţe 
 
Datele personale ale clienţilor pot fi transferate operatorilor şi procesatorilor de date din afara Spaţiului 
Economic European în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului, dacă 
călătorul şi-a dat consimţământul în mod explicit şi informat (GDPR, art. 49.). 
 
Înaintea întocmirii contractului, CEAS informează călătorul că privind destinatarul din afara Uninunii 
Europene implicat în transferul datelor sale, protecţia datelor transferate este asigurată în mod 
corespunzător: 
 

a) prin clauzele generale de protecţia datelor acceptate în conformitate cu procedura comisiei de 
anchetă, menţionată de Comisie în GDPR art. 93. alineatul (2); 
 
b) prin clauzele generale de protecţia datelor acceptate de autoritatea de supraveghere şi aprobate 
conform procedurii comisiei de anchetă menţionate de Comisie în GDPR art. 93. alineatul (2);  
 
c) prin codul de conduită aprobat conform GDPR art. 40., împreună cu asumarea obligativităţilor 
cu putere obligatorie şi de constrângere al operatorului şi procesatorului de date din ţara terţă, 
pentru a aplica garanţiile corespunzătoare  - înţelegând şi cele referitoare la drepturile persoanelor 
implicate; sau 
 
d) prin mecanismul de certificare aprobat conform GDPR art. 42., referitoare la şi împreună cu 
asumarea obligativităţilor cu putere obligatorie şi de constrângere al operatorului şi procesatorului 
de date din ţara terţă, ca să aplice garanţiile corespunzătoare, cuprinzând şi drepturile persoanelor 
implicate. În acest domeniu CEAS se străduieşte ca partenerii din ţările terţe să accepte clauzele-
model contractuale de protecţia datelor aprobate de Comisia Europeană / NAIH.    

 
 
8. Dreptul clientului la accesabilitate 
 
Clientul poate avea acces la datele sale personale. 
 
Dacă clientul solicită ca CEAS să-i confirme dacă îi operează (sau nu) datele sale personale, CEAS are 
obligativitatea de a-l informa.  
 
Dreptul clientului să primească răspuns ca CEAS îi operează (sau nu) datele sale personale,  
 
(a) se extinde la datele personale referitoare la persoana sa; 
 
(b) nu se extinde la date anonime; 
 
(c) nu se extinde la datele personale care nu se referă la persoana sa; şi 
 
(d) cuprinde datele pseudonimizate raportabile univoc la client. 
 
La solicitarea clientului petiţionar, CEAS asigură acces şi copie la datele personale ale acestuia. În cazul 
în care clientul solicită altă/repetată copie despre datele lui personale, CEAS poate aplica o taxă 
rezonabilă pentru plata cheltuielilor administrative în legătură cu îndeplinirea cererii, taxă ce va fi 
suportată de client. 
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9. Dreptul clientului la rectificare 
 
Clientul are dreptul la rectificarea datelor sale personale. Acest drept 
 
(a) nu se extinde la date anonime; 
 
(b) se extinde la datele sale personale; 
 
(c) nu se extinde la datele personale neraportate la persoana sa; şi 
 
(e) cuprinde datele pseudonimizate raportabile univoc la client. 
 
În baza solicitării clientului, CEAS corectează sau completează datele personale ale acestuia. Despre 
rectificarea datelor personale ale clientului CEAS informează destinatarii acestor date personale (în cazul 
în care există). CEAS nu informează însă destinatarii despre rectificarea datelor personale, dacă 
informarea destinatarilor se dovedeşte a fi imposibilă, sau ar solicita un efort disproporţionat de mare. 
 
  
10. Dreptul clientului la radiere 
 
În anumite condiţii, clientul are dreptul la radierea datelor sale personale. 
 
CEAS este obligat să radieze datele personale ale clientului fără întârziere nejustificată, în cazul în care: 
 
(a) CEAS este operatorul acestor date personale, şi 
 
(b) clientul solicită radierea datelor sale personale, şi 
 
(c) datele personale nu sunt necesare pentru scopurile pentru care CEAS operează datele personale. 
 
CEAS este obligat să radieze datele personale ale clientului fără întârziere nejustificată, în cazul în care: 
 
(d) CEAS este operatorul acestor date personale, şi 
 
(e) clientul solicită radierea datelor sale personale, şi 
 
(f) clientul revocă consimţământul său în baza căruia se operează datele sale, şi 
 
(g) nu există alt temei juridic pentru operarea datelor clientului în continuare. 
 
CEAS este obligat să radieze datele personale ale clientului fără întârziere nejustificată, în cazul în care: 
 
(h) operarea datelor este necesară validării intereselor legitime ale CEAS sau al unei părţi terţe, şi 
 
(i) clientul protestează împotriva operării datelor sale personale de către CEAS, şi 
 
(j) cauza legală stând la baza operarării datelor de acest fel nu prezintă prioritate faţă de protestul 
clientului. 
 
CEAS este obligat să radieze datele personale ale clientului fără întârziere nejustificată, în cazul în care: 
 
(k) clientul solicită radierea datelor sale personale, şi 
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(l) operarea datelor de acest fel de către Societate nu este împotriva legii, sau 
 
(m) radierea este obligatorie în baza legilor în vigoare, sau 
 
(n) datele clientului se culeg în relaţie cu prestări de servicii legate de societatea informaţională.  
 
Despre radierea datelor personale ale clientului CEAS informează destinatarii acestor date personale (în 
cazul în care există). CEAS nu informează însă destinatarii despre radierea datelor personale dacă 
informarea destinatarilor se dovedeşte a fi imposibilă, sau ar solicita un efort disproporţionat de mare. 
 
 
11. Dreptul clientului la restricţionarea operării datelor 
 
Clientul poate solicita restricţionarea operării datelor sale personale. 
 
Dreptul clientului la solicitarea restricţionării operării datelor sale personale 
 
(a) nu se extinde la date anonime; 
 
(b) se extinde la datele sale personale; 
 
(c) nu se extinde la datele personale neraportate la persoana sa; 
 
(f) cuprinde datele pseudonimizate raportabile univoc la client. 
 
 
CEAS restricţionează operarea datelor personale ale clientului pe perioada în care verifică exactitatea 
acestor date, dacă clientul solicită restricţionarea operării datelor sale personale şi clientul contestă 
exactitatea acestor date. 
 
 
CEAS restricţionează operarea datelor personale ale clientului,  dacă clientul solicită restricţionarea 
operării a acelor date ale căror operare este nelegală şi clientul este împotriva radierii datelor de acest fel. 
 
CEAS restricţionează operarea datelor personale ale clientului,  dacă 
 
(a) clientul solicită restricţionarea operării datelor sale personale, şi 
 
(b) CEAS nu mai are nevoie de aceste date în vederea operării datelor, şi 
 
(c) clientul solicită datele sale pentru înaintarea, validarea, protecţia pretenţiei sale juridice. 
 
 
CEAS restricţionează operarea datelor personale ale clientului,  dacă 
 
(a) clientul protestează împotriva operării acelor date personale care sunt necesare scopurilor de 
drept ale CEAS, şi 
 
(b) clientul aşteaptă confirmarea dacă CEAS are motivul legal pentru operarea datelor personale ale 
clientului, care nu are prioritate faţă de protestul clientului. 
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Despre restricţionarea operării datelor personale ale clientului CEAS informează destinatarii acestor date 
personale (în cazul în care există). CEAS nu informează însă destinatarii despre restricţionarea datelor 
personale dacă informarea destinatarilor se dovedeşte a fi imposibilă, sau ar solicita un efort 
disproporţionat de mare. 
 
Dacă CEAS restricţionează operarea datelor personale ale clientului, atunci 
 
(a) poate stoca asemenea date personale, 
 
(b) în baza consimţământului clientului poate opera asemenea date personale, 
 
(c) poate opera datele personale pentru înaintarea, validarea, protecţia pretenţiei sale juridice sau 
apărarea drepturilor oricărei persoane. 
 
CEAS nu poate utiliza datele clienţilor în scop comercial, înţelegând crearea de profiluri sau elaborarea 
automatizată a deciziei în cazuri individuale.   
 
 
12. Dreptul clientului la portabilitatea datelor  
 
Clientul este îndreptățit să primească datele personale proprii puse la dispoziția unui operator de date, în 
formă detailată, larg utilizată, într-un format lizibil pe calculator, având dreptul să transfere în continuare 
aceste date unui alt operator de date, fără ca aceasta să împiedice (acolo unde din punct de vedere tehnic 
este posibil) acel operator de date căruia i-a pus la dispoziție datele personale, dacă operarea datelor se 
bazează pe consimțământ sau este necesară pentru îndeplinirea contractului și operarea datelor se face pe 
cale automatizată. 
 
Dreptul clientului la portabilitatea datelor 
 
(a) nu se extinde la datele anonime; 
 
(b) se extinde la datele personale care se referă la persoana sa; 
 
(c) nu se extinde la datele personale care nu se referă la el ; și 
 
(d) nu se extinde la datele pseudonimizate legate univoc de client. 
 
 
13. Termenul soluţionării solicitării clientului în calitate de implicat 
 
CEAS răspunde la solicitările referitoare la drepturile sus-menționate ale clienților în termenele de mai 
jos: 
 

Solicitarea celui implicat Termen 
Dreptul la informare în momentul culegerii datelor (dacă le furnizează                                                                                                                                                                                  

cel implicat) 
sau în decurs de o lună (dacă nu le furnizează cel                                                                                 
implicat) 

Dreptul la accesabilitate o lună 
Dreptul la rectificare o lună 
Dreptul la radiere fără întârziere nejustificată 
Dreptul la restricţionarea operării de date fără întârziere nejustificată 
Dreptul la portabilitate de date o lună 
Dreptul la protest la primirea protestului  
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14. Dreptul la înaintarea reclamației 
 
În cazul în care clientul consideră că drepturile sale au fost încălcate, CEAS propune ca clientul să 
inițieze o conciliere cu operatorul de date astfel, încât să intre în legătură directă cu persoana de contact 
desemnată mai sus. Dacă o asemenea conciliere nu duce la rezolvare, ori persoana implicată nu dorește să 
participe la acțiune de acest fel, el poate apela la judecătorie sau la NAIH. În cazul iniţierii unui demers 
judecătoresc, cel implicat poate decide să intenteze procedura la judecătoria competentă conform 
domiciliului sau adresei sale. 
 
Datele de contact ale NAIH sunt următoarele: 1125 Budapesta, aleea Szilágyi Erzsébet 22/C.; telefon: 
+36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; pagina web: www.naih.hu 
 
15. Modificările prezentei informări 
 
CEAS își rezervă dreptul de a modifica oricând prezenta informare. În aceste cazuri CEAS își informează 
clienții prin scrisoare sau e-mail și întotdeauna conform reglementărilor legale în vigoare. 
 
 
 
Budapesta, 25. mai 2018. 
 
 


