
 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ÎN VEDEREA PRESTĂRII SERVICIILOR DE TRANSPORT DE PERSOANE 

DE CĂTRE SOCIETATEA RIN HOSPITALITY COMPANY S.R.L.  

 

Cine suntem noi? societatea RIN HOSPITALITY COMPANY S.R.L.,  persoană juridică română cu 

sediul în Str Traian, nr 55, parter, camera 010, sector 3, Bucuresti, adresa de 

corespondenta: Sos. Vitan-Barzesti, nr 7D-7E, sector 4, Bucuresti Cod Unic de 

Înregistrare RO 23733531, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. 

J40/12175/22.10.2012 (”RIN Hospitality Company”” sau ”Societatea”). 

 

Cum putem fi 

contactați? 

La adresa de e-mail: dpo@rinhotels.ro sau la nr. de telefon: +40 372 100 000. 

Cum puteți afla mai 

multe informații 

despre prelucrarea 

datelor personale? 

Politica de confidențialitate este afisata in autovehiculele companiei si pe site-ul 

companiei https://grand.rinhotels.ro/ro-ro/services/transport---parking---electric-auto-

charge-station?page_id=10612.  

Ce date cu caracter 

personal prelucrăm? 

 

Datele cu caracter personal pe care necesare în vederea prestării serviciilor de 

transport, respectiv: nume, prenume, adresă, data si locul plecarii,  data si locul sosirii, 

traseul parcurs.  

Care este temeiul 

prelucrării? 

 

Prestarea serviciilor de transport. 

Care este perioada de 

stocare a datelor cu 

caracter personal? 

Vom stoca datele dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege. 

 

 

Care sunt drepturile 

dvs.? 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, Dreptul de a cere 

rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, Dreptul de a solicita 

restricționarea prelucrării, Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare, 

Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Dreptul de 

a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea 

de profiluri, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de a depune o plângere in fata 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP) si dreptul de a vă adresa instantelor de judecată competente. 

 

Care este Autoritatea 

de Supraveghere? 

 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(www.dataprotection.ro), Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, 
România; Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212 Fax:  +40.318.059.602;, E-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro. 
 

Cui vom divulga 

datele dvs.?  

Putem dezvălui datele dumneavoastră către autoritățile publice pentru decontarea 
serviciilor cum ar fi Autoritatea Rutieră Română, ISCTR,  în confomitate cu prevederile 
legale. 
 

Ce se poate întâmpla 

dacă nu ne furnizați 

datele? 

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu 
caracter personal. Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de 
exemplu, să vă prestăm serviciile noastre de transport. 
 

 
 

mailto:dpo@rinhotels.ro
https://grand.rinhotels.ro/ro-ro/services/transport---parking---electric-auto-charge-station?page_id=10612
https://grand.rinhotels.ro/ro-ro/services/transport---parking---electric-auto-charge-station?page_id=10612
http://www.dataprotection.ro/
mailto:anspdcp@dataprotection.ro

