
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A COMPLEXULUI HOTELIER MAJESTIC JUPITER 

 

TERMENI SI CONDITII   

Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare prezentate mai jos, inainte de a folosi sau de 
a obtine orice materiale, informatii sau servicii prin intermediul Site-ului rezervari.majesticjupiter.ro (“Site-ul”).  
Scopul acestor termeni si conditii este sa va explice ce date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu ele. Luam 
in serios confidentialitatea si nu vindem niciodata liste sau adrese de e-mail. Suntem constienti ca datele cu 
caracter personal va apartin, de aceea depunem toate eforturile sa le stocam in siguranta si sa le prelucram 
cu atentie. Nu oferim date cu caracter personal unor parti terte fara sa va informam.  
Toate paginile Site-ului sunt proprietatea Sc Business Tour Expert Srl, cu sediul social in Bucuresti, Bld. Dimitrie 
Cantemir,nr.4,bl.3C,sc.1,ap.1, inmatriculata la Registrul Comertului: J40/11531, CUI RO 15688600.  
Pentru ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate in siguranta, am depus toate eforturile sa implementam 
masuri adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti. 
 
CONDITII DE UTILIZARE  
Toti utilizatorii Site-ului se obliga sa respecte prezentele conditii pentru utilizarea Site-ului. Prin folosirea, vizionarea, 
transmiterea, retinerea, stocarea si/sau utilizarea informatiilor si materialelor Site-ului, a serviciilor sau 
a functiilor oferite in sau de Site sau a continutului Site-ului, in orice modalitate, dumneavoastra sunteti de acord cu 
fiecare dintre termenii si conditiile prezentate in continuare.   
Sc Business Tour Expert Srl  isi rezerva dreptul de a modifica unilateral si fara nicio notificare 
prealabila: continutul, forma de prezentare si/sau structura Site-ului in orice moment, modificarile facute fiind 
considerate a fi acceptate de catre dumneavoastra daca veti continua sa folositi Site-ul dupa afisarea Termenilor 
si Conditiilor pe Site, dupa notificarea in prealabil, in mod vizibil, cu privire la faptul ca prezentii Termeni 
si Conditii au fost actualizati.  Dumneavoastra si Sc Business Tour Expert Srl  sunteti contractori independenti si 
nicio agentie, parteneriat, relatie angajat – angajator nu este urmarita si nu se va crea prin utilizarea Site-ului. 
 
SCOPUL   
Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot incheia contracte valabile in conformitate 
cu legislatia aplicabila sau care se afla deja in relatii contractuale cu Sc Business Tour Expert Srl. Site-ul si 
serviciile oferite de Site nu sunt destinate minorilor.  
 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
Pentru desfasurarea activitatilor sale, Sc Business Tour Expert Srl  prelucreaza date cu caracter personal ale 
anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale utilizatorilor 
acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai Sc Business Tour Expert Srl.  
Datele cu caracter personal se refera la informatiile referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, si 
anume, informatii despre o persoana a carei identitate este fie clara in mod evident, sau poate fi, cel putin, stabilita 
prin obtinerea unor informatii suplimentare.   
In cazul in care datele despre o astfel de persoana sunt prelucrate, aceasta persoana este denumita „persoana 
vizata” in intelesul legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.   
In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 



Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datele prelucrate de Sc Business Tour Expert Srl  prin intermediul Site-
ului putand fi folosite in scopuri precum:  

1. Executarea cererii dumneavoastra de rezervare; 
2. Solutionarea cererilor, a intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra;  
3. Comunicarea cu partenerii contractuali si oricare colaboratori (indiferent daca aceasta se face punctual sau 

in baza unui contract);  
4. Asigurarea securitatii bunurilor si a persoanelor prin intermediul supravegherii video; 
5. Desfasurarea activitatilor de marketing si promovare, inclusiv pentru va solicita opinia cu privire la serviciile 

pe care vi le-am oferit;  
6. Realizarea studiilor de piata si de produs si de marketing al serviciilor noastre;  
7. Administrarea si mentenanta acestui Site;  
8. Desfasurarea operatiunilor de recrutare de personal;  
9. Promovarea campaniilor publicitare desfasurate de Sc Business Tour Expert Srl;  
10. In urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastra in una dintre sectiunile Site-ului, 

va exprimati acordul expres si neechivoc pentru ca detinatorul Site-ului sa poata folosi aceste date in scopul 
pentru care ati furnizat datele.  

Prin utilizarea de catre dumneavoastra a Siteului, pot fi colectate urmatoarele categorii de date cu caracter 
personal: nume si prenume, CNP/Serie si nr. CI, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa 
IP, data si ora la care s-a accesat acest Site, precum si datele cuprinse in CV-uri.  
Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor si ulterior pe durata termenului 
de prescriptie aplicabil. Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse 
sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime in masura in care va fi necesara utilizarea 
acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau statistica.   
Retineti faptul ca in anumite situatii expres reglementate, stocam datele pe perioada care ne este impusa de lege.   
Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi reprezentat 
de consimtamantul dumneavoastra. In aceasta situatie, Sc Business Tour Expert Srl.  trebuie sa fie in masura sa 
demonstreze ca dumneavoastra v-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. In acest 
sens, inainte de acordarea consimtamantului, Sc Business Tour Expert Srl.  va informeaza cu privire la acest 
lucru. Dumneavoastra aveti dreptul sa va retrageti in orice moment consimtamantul, cu precizarea ca aceasta 
nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.  
Datele cu caracter personal ale minorilor (cum ar fi: numele si prenumele, parola, adresa, numarul de telefon, 
unitatea de invatamant, alte date cu caracter personal ale acestora, datele cu caracter personal ale membrilor de 
familie nu vor fi prelucrate de catre Sc Business Tour Expert Srl , fara acordul prealabil 
al parintilor/reprezentantilor legali ai acestora.  
 
UTILIZAREA COOKIE-URILOR  
Site-ul nostru utilizează cookie-uri.   
Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasar
ea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul rezervari.majesticjupiter.ro.   
Pentru a respecta cerințele stabilite în prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și prevederile GDPR, tuturor 
vizitatorilor site-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora. Site-ul 
nostru folosește cookie-uri proprii și de la terți, pentru a furniza utilizatorilor o experiență mult mai bună de navigare 
și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și 
livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi: – Personalizarea anumitor setări 
precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și 
“înapoi’’. 
Cum pot opri cookie-urile? Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile 
sau dificil de vizitat și folositEste posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate 
sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este 
înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a 
schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în 
meniul Preferințe/Favorites al browserului. Actualizări Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări 
la această notificare legală. Vă rugam să vizitaţi această pagină din când în când pentru a vă informa asupra 
acestora şi a noilor informaţii. 



Va multumim ca ati ales Complex Hotelier Majestic Jupiter! 
 


