SC TINT SRL-TELEFERIC GRAND HOTEL
RO13694214
STR POIANA SOARELUI, NR 243, POIANA BRASOV, BRASOV, 500001
TEL:03868.100.200 FAX:0368.100.201 E-MAIL:office@telefericgrandhotel.ro
NOTĂ DE INFORMARE
privind aplicarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter
Personal în domeniul activităților de marketing prin utilizarea aplicației „Google”
Noi, la TINT SRL suntem interesați să vă respectăm intimitatea și, de aceea, politica noastră de
confidențialitate și toate procedurile legate de aceasta se conformează Regulamentului General de
Protecție a Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi toate informațiile legate de acest subiect la
adresa: https://www.telefericgrandhotel.ro/politica_de_confidentialitate/
NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE
Hotelul Teleferic Grand Hotel aparține societății TINT SRL. În cele ce urmează puteți regăsi
informațiile care vă explică modul în care putem intra în contact cu unele dintre datele
dumneavoastră cu caracter personal, în procesul de utilizare a aplicației „Google”.
CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Nu colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră.
CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
Atunci când răspundem opiniilor dumneavoastră, postate pe „Google”, putem avea acces la imagini
– postate de dumneavoastră – în care, eventual, apăreți dumneavoastră și puteți fi identificat. Există
posibilitatea ca, în urma postării dumneavoastră, noi să vă solicităm informații suplimentare
referitoare la sejurul dumneavoastră la noi, caz în care vă vom ruga să ne comunicați adresa
dumneavoastră de e-mail, pentru a putea intra în contact.
MARKETING
Nu vă vom trimite, în scopuri de marketing, nici un fel de informații referitoare la hotelul nostru.
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră
cu caracter personal sunt integral protejate. Datele de contact ale departamentului care se ocupă de
protecția datelor cu caracter personal sunt: marius.matei@telefericgrandhotel.ro
Aveți dreptul de a vă plânge către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control căruia vă puteți adresa dacă considerați

că solicitările dumneavoastră nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informații găsiți la
următoarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact
VALABILITATEA NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE
Această variantă a Notei de informare este în vigoare din mai 2018 și se va actualiza dacă apar noi
cerințe legale.
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