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

Personal în relația cu persoane fizice sau cu persoane fizice reprezentante ale unor persoane 
juridice care cumpără servicii oferite de Tint Srl 

 
Noi, la SC 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 SC TINT SRL.. În cele ce urmează 
puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu caracter personal în 
relația cu persoane fizice sau cu persoane fizice reprezentante ale unor persoane juridice care 
cumpără servicii specializate oferite de Tint srl.  
 
CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?  
 
Colectăm următoarele date: numele și prenumele; domiciliul; coordonatele actului de identitate; 
opțional, cu consimțământul titularului: număr de telefon; adresă de e-mail.  
 
ÎN CE SCOP COLECTĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?  
 
Colectăm datele de mai sus pentru a asigura derularea corespunzătoare a contractului / contractelor 
care se încheie între societate și dumneavoastră.  
 
CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?  
 
Toate aceste informații ne sunt necesare pentru a putea colabora în mod eficient cu dumneavoastră. 
Nu vindem datele dumneavoastră către alte entități. Datele sunt stocate în serverele noastre fiind 
accesibile doar pe baza de utilizator si parola,fiecare accesare fiind inregistrata pe o perioada 
nelimitata de timp. 
 
TRANSFERUL INTERNAȚIONAL AL DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 
Datele personale pe care le completați nu sunt trimise, sub nicio formă, în străinătate.  
 
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR, PLÂNGERI  
 



Vă asigurăm că toate drepturile dumneavoastră sunt respectate și că datele dumneavoastră cu 
caracter personal sunt integral protejate. Ele se păstrează, securizat, în sistemele noastre, astfel încât 
nicio persoană neautorizată nu poate avea acces la ele.  
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.  
Actualizat la 20.05.2018 


