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NOTĂ DE INFORMARE 
privind aplicarea prevederilor Regulamentului General de Protecție a Datelor cu Caracter 

Personal prin utilizarea platformei „TWITTER” 
 

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 colectăm datele cu caracter personal în procesul de 
comunicare cu dumneavoastră prin platforma „TWITTER”.  
 
CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?  
 
Prin platforma TWITTER avem acces direct la următoarele dumneavoastră date cu caracter 
personal:  
- Fotografiile de profil care pot conține date biometrice;  
- Fotografiile pe care le postați pot conține date biometrice ale dumneavoastră sau ale altor persoane  
- Dacă distribuiți prin “retweet” o postare a noastră pe profilul dumneavoastră personal, atunci 
administratorii paginii sunt notificați despre activitatea dumneavoastră pe pagina de TWITTER a 
hotelului.  
 
CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?  
 
Toate informațiile mai sus menționate despre dumneavoastră sunt publice pe platforma TWITTER. 
Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră către alte entități.  
 
MARKETING  
 
Dacă sunteți unul dintre follower-i noștri veți avea acces la tweet-urile noastre care pot avea 
conținut de marketing.  
Puteți oricând renunța la a mai primi mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare 
(„unfollow”unsubscribe).  
 
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI  
 



Vrem să vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că informațiile 
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 adresă 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.  
Actualizat la 20.05.2018 


