
Politica de marketing “24pay” 
 
Prin bifarea casetei  „sunt de acord cu politica de marketing „24pay”, din meniul inițial, care face trimitere către 
această politică de marketing, dumneavoastră, în calitate de utilizator al aplicaței „24pay”, acceptați următoarele : 
 

▪ Sunt de acord să primesc din partea PTP Online, prin intermediul aplicației „24Pay”,  informații, știri sau 
actualizări despre noi servicii, oferte promoționale (ex. călătorii la preț redus sau călătorii gratuite) sau orice 
alte oferte promoționale. 

▪ Sunt de acord ca PTP Online, prin intermediul aplicației „24Pay” să mă contacteze și să utilizeze datele mele 
personale, inclusiv zona în care utilizez serviciile „24Pay” pentru a-mi oferi cele mai bune oferte și servicii 
personalizate în funcție de profilul și nevoile mele. 

▪ Sunt de acord ca PTP Online, prin intermediul aplicație „24Pay” să mă informeze în legătură cu dezvoltări 
noi ale aplicației „24Pay”, în legătură cu orice noi locații în care serviciile din aplicația „24Pay” vor fi 
disponibile precum și în legătură cu introducerea unor servicii noi nedisponibile la momentul înregistrării 
contului meu, în calitate de utilizator. 

▪ Sunt de acord să beneficiez de noi produse și servicii oferite de către partenerii și colaboratorii PTP Online, 
prin intermediul aplicației „24Pay”.  

▪ Sunt de acord cu transferul către persoanele relevante din secțiunea respectivă, a unora sau tuturor 
datelor cu caracter personal colectate de către PTP Online SRL, prin intermediul aplicației  „24Pay”, cu 
privire la utilizator. 
 

Totodată declar că am fost informat de faptul că pot modifica oricând preferințele de mai sus prin accesarea Secțiunii 
Setari/Ajutor/Permisiuni din intermediul aplicației „24Pay”. 
 
Ne puteți solicita oricând, să încetăm activitatea de trimitere mesaje de marketing, urmând link-urile de renunțare 
la orice mesaj de marketing transmise către dumneavoastră, la adresa de email utilizată la activarea contului de 
utilizator, sau prin contactarea noastră directă, la adresa de e-mail dpo@24pay.ro. 
 
Pentru scopurile de mai sus este posibil ca PTP Online, prin intermediul aplicației „24Pay” să se proceseze, 
următoarele date cu caracter personal : numărul de telefon, adresa de e-mail, numele, ID-ul telefonului, frecvența 
de utilizare a aplicației „24Pay” precum și serviciile accesate, inclusiv detalii privind geolocația dispozivului utilizat 
în cadrul aplicației. 
 
Pentru informații suplimentare cu privire la confidențialitatea datelor cu caracter personal, vă rugăm să parcurgeți 
Nota de Informare cu privire la datele cu caracter personal pe care PTP ONLINE SRL, le poate deține sau prelucra 
prin intermediul aplicației online "24pay”, disponibilă  în meniul inițial, precum și Politica PTP ONLINE privind de 
confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibilă pe pagina principală a vebsite-ul 
www.24pay.ro    
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