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1.Accesul la continutul site-ului si utilizarea informatiilor acestuia se pot face in urma obtinerii unui ID , Login si a unei parole. 
Prin identificarea ca utilizator al site-ului va dati acordul la preluarea datelor dvs de identificare, precum si ale clientilor 
dumneavoastra pentru care faceti rezervari. 

Datele necesare identificarii dumneavoasta pot fi: denumirea societatii, statutul juridic/forma de organizare, persoana de 
contact in relatia cu GDS Online Booking System , persoanele care au acces la contul de acces, adrese si numere de 
telefon/fax, adrese de e-mail, licenta de turism, contul bancar, informatiile necesare efectuarii platii online etc. 

2.Informatiile oferite catre GDS pentru obtinerea dreptului de utilizare nu vor fi facute publice de catre noi niciunei terte parti, 
exceptie facand  

a) institutiile financiare implicate in plata serviciilor contractate – pentru servicii de autorizare a platilor online; 

 b) tertii de genul furnizorilor de servicii sau hotelurilor implicate in rezervarea dumneavoastra. 

3.Informatiile furnizate de dumneavoastra vor fi utilizate in administrarea rezervarilor, evidenta financiara a contului 
dumneavoastra, mentinerea sigurantei tehnice a site-ului, trimiterea de newslettere, efectuarea de statistici ajutatoare. 

3.Este interzis sa instrainati datele dumneavoastra de login pentru accesul in sistem altor parti neautorizate, sau sa va 
conectati la sistemul nostru din retele nesigure, ce pot afecta siguranta site-ului. 

4.Folosim adrese IP pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor de server si a analiza tendinte, a administra site-ul si a 
depista miscarile utilizatorilor pentru a crea statistici folosite in interior. Folosim cookies pentru a monitoriza care parte a 
sistemului este mai interesanta pentru dumneavoastra - un cookie este o parte informationala stocata in hard disk. Puteti 
opta pentru a nu se instala un cookie prin activarea browserului web pentru a refuza cookie, insa prin acest refuz nu veti mai 
avea acces la multe din serviciile existente pe site. 

5.Informatiile, datele si operatiunile ce fac obiectul traficului pe site sunt protejate de accesul persoanelor neautorizate, de 
distrugerile sau pierderile accidentale. Pentru siguranta si confidentialitatea informatiilor instrumentelor de plata electronice 
folosim tehnologia Secure Socket Layer (SSL). Infomatiile sunt salvate si utilizate de personalul nostru autorizat in cadrul 
companiei, cu respectarea politicilor noastre de confidentialitate. 

Datorita conditiilor speciale ce trebuiesc indeplinite de partile pe care le presupune comertul online, GDS nu poate garanta in 
totalitate siguranta informatiilor transmise de dvs catre noi. Va rugam sa tineti cont de caracterul special al schimbului de 
informatii pe care trebuie sa il indeplineasca comunicarea pe internet (siguranta retelelor, a dispozitivelor electronice folosite 
in comunicare etc). 

Aveti dreptul sa ne solicitati accesul la informatiile tinute despre dvs si sa va asigurati de corectitudinea acestora. 

6.Modificarile ulterioare aduse clauzelor de confidentialitate vor fi anuntate si introduse in aceasta sectiune. 
 
7.Daca nu sunteti de accord cu Politica noastra de Confidentialitate va rugam sa nu va inregistrati  si sa nu utilizati serviciile 
oferite de GDS Online Booking System. 
 
  


