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REGULAMENT DE VIZITARE ȘI ACCES ÎN SALINA TURDA  

PENTRU TURIȘTII ȘI ORGANIZATORII DE GRUPURI 

Biletul de intrare permite accesul o singură dată/1 singură persoană. 

Pensionarii vor prezenta cupon de pensie și actul de identitate pentru a putea beneficia de 

reducerea de pensionar. 

Elevii și studenții vor prezenta carnetul sau legitimația vizate la zi.  

Prin COPII se face referire la persoanele cu vârsta între 3- 18 ani. 

Copii sub 3 ani beneficiază de intrarea gratuită. 

Copilul cu dizabilități precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate în baza 

documentelor doveditoare ale condiției fiecăruia dintre aceștia / ale fiecăruia dintre beneficiari.  

Adultul cu dizabilitate medie sau ușoară beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții 

ca pentru elevi și studenți, în baza documentelor doveditoare ale condiției. 

Adultul cu dizabilitate gravă sau accentuată, precum și persoana care îl însoțește 

beneficiază de gratuitate în baza documentelor doveditoare ale condiției fiecăruia dintre aceștia / 

ale fiecăruia dintre beneficiari.  

Grupurile organizate de minum 20 persoane beneficiază de ghid gratuit, doar cu 

programare prealabilă și în limita personalului disponibil. Programarea se face în ordinea 

cronologică a înregistrării solicitării. 
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 Organizatorii de grupuri obțin gratuitate pe baza unei cereri scrise și aprobate și a 

documentului de identitate, atunci când însoțesc un grup de minim 10 persoane. De asemenea, 

organizatorul de grup va completa acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Atunci când organizatorul de grup solicită acordarea gratuității, acesta va realiza turul 

ghidat al obiectivului turistic, fără a apela la serviciile ghizilor angajați ai Salina Turda SA. 

Contravaloarea biletului de acces NU se poate restitui din orice motive legate de 

infrastructura specifică unui obiectiv subteran. Accesul în interiorul Salinei Trda se realizează pe 

scări – utilizarea lifturilor este opțională. Vizitarea Salinei nu este condiționată de funcționarea 

ascensoarelor. 

Societatea SALINA TURDA SA își rezervă dreptul de a opri funcționarea ascensoarelor în 

orice moment, atunci când siguranța turiștilor este pusă în pericol. 

Achitarea serviciilor de agrement din mina Rudolf și mina Terezia se poate face doar 

numerar.  

 În activitatea sa, societatea SALINA TURDA SA colectează datele cu caracter personal 

ale: 

o Beneficiari ai serviciilor oferite de SALINA TURDA 

o Potențiali clienți 

o Reprezentanți legali ai furnizorilor de servicii/parteneri contractuali 

 

 Datele cu caracter personal colectate sunt folosite pentru: 

o Emitere de facturi 

o Asigurarea intrării gratuite a persoanelor cu dizabilități 

o Înregistrarea în baza de date ca și ghid autorizat 

o Emitere de abonamente  

o Completarea dispozițiilor de plată sau a cererilor de restituire contravaloare diferențe 

abonament sau contravaloare bilete de intrare 

o Intrarea gratuită în regim de protocol 

o Însoțitor persoană cu handicap 
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o Eliberarea de voucher gratuit pentru organizatorul de grup 

o Transmiterea de informații privind modificarea regulamentului 

 

Societatea SALINA TURDA SA colectează datele cu caracter personal după cum urmează: 

o Direct de la persoana vizată 

o Prin email la adresele de contact puse la dispoziție pe pagina  www.salinaturda.eu 

o Prin intermediul platformei www.bilete.ro de unde se pot achiziționa bilete atât pentru 

adulți cât și pentru studenți/elevi sau pensionari.  

o De la unitățile de învățământ care organizează grupuri de vizitatori  

o De la persoanele juridice care organizează grupuri de vizitatori pentru proprii angajați 

o De la societățile care organizează diverse activități în amfiteatrul Salinei 

o De la persoanele care organizează diferite evenimente ocazie cu care sunt fotografiate, 

filmate audio-video 

o De la organizatorii de grup care însoțesc grupuri mai mari de 10 de persoane  

o De la reprezentanții persoanelor juridice care ridică banii de la casieria Salina Turda ținând 

cont de scopul colectării datelor - încasare/plăți (ex: servicii publicitate, care o dată cu factura 

ridică și documentul prin care se face dovada încasării/plății ) 

o Direct de la persoana vizată prin intermediul paginii www.salinaturda.eu prin rubrica 

contact 

 

Datele cu caracter personal prelucrate de societatea SALINA TURDA SA sunt: 

o Nume 

o Prenume 

o CNP 

o Serie și număr C.I. 

o Domiciliu 

o Document doveditor handicap/asistent personal (însoțitor al persoanei cu handicap) - doar 

pentru acest tip de persoane ) 

o Copie C.I. pentru persoanele cu handicap 
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o Numele si prenumele elevilor transmise sub formă de tabel (de la unitățile școlare care 

organizează evenimente) 

o Semnătura 

o Număr de telefon 

o Adresa de email 

o Cetățenia  

o Organul emitent al actului de identitate 

o Profesia 

o Imaginea (fotografia de pe C.I. și legitimație ) 

 

 

 

 

 

CONDUCEREA SOCIETĂȚII SALINA TURDA SA 

 

 

 

 


