
 

 

 
 

CONSIMȚĂMÂNT   
Declarația de aprobare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Subsemnata/ul ……………………………………............., legitimat/ă cu CI seria .…., nr. …………………, eliberat 

de către ……………………………………..la data de………………..., în calitate de subiect și numit în 

continuare persoana vizata. 

 

Subsemnata/ul ……………………………………............., legitimat/ă cu CI seria .…., nr. …………………, eliberat 

de către ……………………………………..la data de………………..., în calitate de subiect și numit în 

continuare persoana vizata. 

 

 

SUNT DE ACORD ca 

BTT S.A., cu sediul în București, Sector 1, Calea Victoriei nr.155, Bloc D1, Scara 6, Etaj 12, 

înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2008/1991, CUI RO1573170, cont bancar nr. RO23 

RZBR 0000 0600 0140 6770 (RON) deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată legal de Dl. Teliceanu 

Claudiu Daniel, în calitate de Director General, reprezentată în fața turiștilor de către HOTEL 

FORUM COSTINEȘTI denumit în continuare ″Operator″ să prelucreze datele cu caracter personal și 

a intervenit următoarea declarație de consimțământ: 

 
I. Obiectul consimțământului 

Prezentul consimțământ aprobă prelucrarea urmatoarelor categorii de date cu caracter personal de 

către operator: 

- Nume, Prenume / Date societate comerciala / Persoana Fizica Autorizata 
- Serie CI/BI  
- CNP 
- Adresa de domiciliu 
- Număr de telefon 
- Adresa de e-mail 
- Date de ordin financiar / Datele de pe cardul bancar / Datele de pe voucherele/cardurile 

de vacanță 
 

II. Scopul în care va fi utilizat consimțământul 

Datele cu caracter personal care fac obiectul prezentului vor fi utilizate în următoarele scopuri: 
-        Operarea rezervarii serviciilor turistice si/sau de organizari evenimente 
-        Administrarea rezervărilor făcute, incluzând efectuarea plății (atunci când e cazul) și 
gestionarea cererilor și preferințelor exprimate de utilizator 
-        Emiterea facturilor proforme si/sau fiscale 
-        Administrarea înscrierii persoanei vizate în programe de loialitate și obținerea statutului de 
membru 
-        Facilitarea comunicării operatorului cu persoana vizată 
-        Trimiterea de oferte comerciale personalizate prin mijloace electronice  
-        Administrarea de servicii adiționale 
-        Efectuarea de sondaje și evaluări privind calitatea serviciilor oferite 

-        Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se 

face cu acordul persoanei vizate, tacit (întelegerea și acceptarea semnificației indicatorului „Zonă 

supravegheată video”. 



 
 

III. Drepturile subiectului 

Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal 

nr. 679/2016, poate interveni când dorește și poate solicita: 

- informare și consultarea informațiilor vizate 
- actualizarea informațiilor vizate 
- ștergerea informațiilor vizate 
- restricționarea și opunerea în prelucrarea informațiilor vizate 

IV. Valabilitate 

-          Datele oferite prin prezentul consimțământ sunt reținute pe perioadă de timp necesară 

pentru îndeplinirea scopurilor enumerate anterior cu excepția cazurilor în care e nevoie de ele 

pentru o perioadă mai îndelungată, iar acest lucru este permis de legislație sau cu excepția cazurilor 

în care utilizatorul solicită ștergerea lor, retrăgându-și acordul. Criteriile pentru a determina durata 

sunt: 

-        Perioada de timp în care utilizatorul are o relație cu operatorul de date în cadrul căreia acesta 

îi oferă servicii (spre exemplu, perioada în care utilizatorul are un cont în sistemul de rezervare sau 

cea în care-i folosește serviciile sau perioada anterioară șederii) 

-        Cazul în care există o obligație legală (anumite legi solicită operatorului de date să păstreze 

datele referitoare la tranzacții pentru o anumită perioadă de timp înainte de a avea permisiunea de 

a le șterge) 

 

V. Prezentul Consimțămînt face parte integrantă din “Politica de prelucrare a datelor cu 

caracter personal”, valabila pentru toti clientii Hotelului Forum Costinesti. 

VI. Declarație: 
Persoana vizata își exprimă consimțământul in favoarea operatorului cu privire la utilizarea datelor 
cu caracter personal ale persoanei sale în scopurile descrise mai sus și de a fi contactată pe oricare 
cale pentru transmiterea de informări.  
 
Persoana vizată declară ca i-a fost adusa la cunostiinta “Politica de prelucrare a datelor cu 
caracter personal” valabilă pentru toți clienții Hotelului Forum Costinești  și că a luat act de 
toate punctele stipulate în aceasta. 
 

Persoana vizată declară ca i-a fost adusa la cunostiinta “Regulamentul Hotelier” valabil 

pentru toți clienții Hotelului Forum Costinești  și că a luat act de toate punctele stipulate în 

acesta. 

 

Locație                                                  Numele în clar și semnătura subiectului 
Hotel Forum Costinesti                                          

Data                                                    Numele în clar și semnătura subiectului  


