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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

GALA DE EXCELENȚĂ A TURISMULUI BIHOREAN  

PERIOADA: 23 decembrie 2019 – 28 februarie 2020 

 

 

Începand cu data 25 Mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 Aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la 

procesarea datelor personale şi libera mişcare a acestor date, şi abrogarea Directivei 95/46/EC 

(Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale/General Data Protection Regulation), 

cunoscut şi ca GDPR. 

Protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental al Asociației Agenția de 

Management al Destinației Bihor (în continuare AMD Bihor), așadar vom dedica toate 

resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță 

cu Regulamentul GDPR, precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. 

Principiile care guvernează activitatea noastră când prelucrăm date cu caracter personal: 

– Principiul legalității, echității şi transparenţei- înseamnă că datele cu caracter personal 

trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.  

– Principiul limitării scopului- înseamnă că datele cu caracter personal trebuie să fie 

colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime, iar prelucrările ulterioare 

nu trebuie să se abată de la aceste scopuri. 

– Principiul reducerii la minimum a datelor- înseamnă că datele cu caracter personal 

trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile 

pentru care sunt prelucrate. 

– Principiul menținerii datelor actualizate asigură că datele cu caracter personal sunt 

corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar. 

– Principiul limitării stocării datelor înseamnă că datele trebuie păstrate doar atâta timp 

cât sunt necesare pentru pelucrarea asumată.  

– Principiul integrității și confidențialității înseamnă că prelucrarea datelor personale 

trebuie făcută în cele mai proprii condiții de siguranță, care să includă protecţia 

împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a 

deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice 

corespunzătoare. 

Cine este operatorul datelor cu caracter personal? 

Asociația română Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor este operatorul 

datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu 

caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. 

Datele asociației: 

Denumirea: Asociația Agenția de Management al Destinației Bihor  

CIF: 34750279 

Nr. Încheiere Judecătorească: 157/A/2015 
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Site web: www.amdbihor.ro / www.discoverbihor.com / www.fortourbhhb.ro 

Sediu: Oradea, str. Univerității, nr. 1, corp C, sala C117, et. 1., Bihor, România 

Telefon: +40757021128, +40359432599 

E-mail: amdbihor@gmail.com / office@amdbihor.ro 

Persoana de contact: Bauman- Dieter Gergő 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm? 

AMD Bihor organizează Gala de excelență a turismului Bihorean, care se va desfășura în 

cadrul proiectului RO-HU „Crearea și dezvoltarea unei rețele transfrontaliere policentrice de 

formare și suport în vederea creșterii calității serviciilor turistice și meșteșugărești din județele 

Bihor și Hajdu-Bihar”. În cadrul proiectului AMD Bihor are calitatea de lider de proiect. 

Pentru realizarea concursului mai sus menționat colectăm următoarele date personale: nume, 

prenume, adesa de e-mail. Aceste date personale sunt colectate de la persoanele care votează 

în cadrul concursului on-line. 

Conform Regulamentului concursului pentru înscrierea participanților în unele categorii de 

concurs ADM Bihor a impus anumite condiții de înscriere. Așadar pentru înscrierea în 

categoriile de cel mai bun: bucătar, barman, barista, operator de turism și ghid de turism este 

necesar prezentarea mai multor documente care cuprind date cu caractre personal (ex. CV, 

diplomă sau certificat de calificare, adeverință de la angajator). Pentru realizarea înscrierii în 

concurs ADM Bihor verifică, și după caz colectează următoarele date personale de la candidați: 

nume și prenume, domiciliu, locul de muncă, ocupația/ meseria, numărul atestatului obținut, 

număr de telefon, datele personale din diplomele/ certificatele de calificare obținute, datele 

personale din CV-urile candidaților (data nașterii, adresa de e-mail, locuri de muncă anterioare, 

și altele după caz), poză de profil. 

Aceste date cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți 

controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. 

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind 

protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să 

colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani. 

Care este scopul și temeiul legal pentru prelucrare? 

AMD Bihor colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele 

scopuri de prelucrare: 

– Organizarea și derularea concursului „Gala de Excelență a Turismului Bihorean” care 

cuprinde următoarele activități: înscrierea în concurs, derularea concursului, procedura 

de votare on-line, validarea câștigătorului, atribuirea premiului, înmânarea premiului, 

beneficierea de premiul câștigat, soluționarea eventualelor reclamații referitoare la 

derularea concursului, precum și îndeplinirea de către ADM Bihor a obligațiilor 

prevăzute de legislația în vigoare. 

– Reclamă, marketing și publicitate: anunțarea promoțiilor în curs și trimiterea de 

buletine informative (newsletter). 

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru 

realizarea și desfășurarea concursului întitulat Gala de excelență a turismului Bihorean. 
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Temeiul juridic al colectării și prelucrării datelor personale îl constituie concursul adresat de 

către AMD Bihor publicului larg, acceptată de către participanți prin înscrierea voluntară, iar 

temeiul legal îl reprezintă art. 6 alin. (1), lit. a) din GDPR. De asemenea, anumite prelucrări 

subsumate acestor scopuri sunt impuse de regulamentul concursului. Așadar, temeiul legal 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă în primul rând realizarea înscrierii 

candidaților în concurs, și în dolilea rând desfășurarea votului on-line.  

Accentuăm faptul că datele dumneavoastră sunt furnizate către subscrisa în mod voluntar. 

Totodată datele dumneavoastră personale sunt procesate pentru a încheia un angajament 

(înscrierea la concurs, realizarea votului on-line), iar nefurnizarea aceloraşi date va face 

imposibilă încheierea şi realizarea angajamentului. 

Unde vă stocăm și cât timp păstrăm datele? 

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în serverele pe teritoriul României 

(Romag SRL). ADM Bihor a verificat măsurile de securitate folosite de serverul Romag și a 

constatat că acestea corespund criterilor impuse de GDPR. 

ADM Bihor prelucrează datele personale până la îndeplinirea obligațiilor impuse de 

regulamentul concursului, până la realizarea scopului acestuia, și păstrează pentru un termen 

stabilit de lege, sau până când nu solicitați ștergerea acestora, sub rezerva păstrării anumitor 

informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau 

interesele noastre legitime o impun. 

ADM Bihor păstrează datele colectate până la finalizarea implementării proiectului 

transfrontalier „Crearea și dezvoltarea unei rețele transfrontaliere policentrice de formare și 

suport în vederea creșterii calității serviciilor turistice și meșteșugărești din județele Bihor și 

Hajdu-Bihar”. Manualul de Implementare a Proiectului sau instituțiile/ autoritățiile de 

monitorizare/ verificare/ control pot impune sau pot solicita păstrarea acestor date personale 

până la un anumit termen. În aceste cazuri ADM Bihor va fi obligat, conform contractului de 

finanțare, la prelungirea termenului prevăzut pentru păstrarea datelor personale colectate. 

Cui transmitem datele? 

Datele dumneavoastră pot fi transmise și prelucrate doar în cadrul ADM Bihor. Nu transmitem, 

nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing. 

Conform regulamentului concursului pentru anumite categorii concursul se realizează în două 

etape: votul on-line și proba practică. Pentru organizarea probei practice este necesar 

transferarea anumitor date personale ale candidaților către membrii juriului. Membrii juriului 

vor semna o declarație de confidențialitate prin care vor asuma obligația de a nu divulga și de 

a nu transfera datele personale ale candidaților la care au acces în urma realizării etapei practice. 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes 

legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. 

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se 

realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea 

informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia. 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal? 

ADM Bihor asigură securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri 

tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Datele sunt stocate pe 

servere securizate asigurând redundanța datelor. Prelucrăm datele personale cu respectarea 
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tuturor drepturilor dvs., precum și prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate 

pentru protejarea acestora împotriva accesului ilicit și neautorizat. 

Pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 

pierderii, dezvăluirii sau accesului ilicit sau neautorizat aplicăm următoarele măsuri: 

⎯ implementearea și revizuirea periodică a politicilor, procedurilor și instrucțiunilor de 

lucru destinate securizării prelucrării datelor cu caracter personal; 

⎯ instruirea periodică și sistematică a tuturor angajaților care prelucrează date cu caracter 

personal; 

⎯ limitarea accesului la datele cu caracter personal în conformitate cu principiile GDPR, 

astfel accesul la datele referitoare este permis personalului numai în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu, fiind interzisă orice circulație necontrolată a lor în afara societății. 

⎯ accesul securizat la aplicațiile și fișierele care conțin date cu caracter personal; 

⎯ implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru garantarea 

drepturilor și libertăților persoanelor fizice; 

⎯ implementarea unor soluții tehnice pentru securizarea comunicațiilor care includ date 

cu caracter personal; 

⎯ monitorizarea proceselor de transfer a datelor cu caracter personal și blocarea 

tentativelor de transfer neautorizate; 

⎯ computerele de la care se accesează baza de date a informațiilor cu caracter personal 

sunt în încăperi la care accesul este restricționat și au implementate soluții de protecție 

antivirus, antispam și firewall updatate la zi; 

⎯ imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopuri cerute de legile 

în vigoare. 

Care sunt drepturile dumneavoastră? 

– Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter 

personal pe care le deținem despre dumneavoastră. 

– Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori societatea noastră vă prelucrează datele cu 

caracter personal aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră 

într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabile automat către 

dumneavoastră sau către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal 

pe care ni le-ați trimis. 

– Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu 

caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu 

caracter personal incomplete. Dacă doriți să faceți o modificare, va trebui să ne 

contactați telefonic sau la adresa de mail admin@damdbihor@gmail.com / 

office@amdbihor.ro  

– Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter 

personal prelucrate, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au 

fost colectate. 

– Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim 

– Dreptul dumneavoastră de a vă opune marketingului direct 

– Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca ADM Bihor să 

restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal. 
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– Dreptul de a depune plângere: În cazul în care veți considera că nu am reușit să vă 

soluționăm toate cererile sau dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsurile noastre, puteți 

depune o petiție la instituțiile competente.  

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, 

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro  

 

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă 

rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare 

pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. 

Politica de cookies 

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare. 

Pentru bună funcționare a votului on-line și pentru a furniza o experiență mult mai bună de 

navigare site-ul www.fortourbhhb.ro poate folosi cookie-uri. 

Un Internet Cookie (termen cunoscut și ca browser cookie sau HTTP cookie sau pur și simplu 

cookie ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe 

computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează 

internetul. 

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet 

Explorer, Chrome) și este complet pasiv (nu conține programe software, viruși sau spyware și 

nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Datele stocate de fișierele de 

tip cookie utilizate pe www.fortourbhhb.ro nu arată niciodată detalii personale în baza cărora 

să poată fi stabilită o identitate individuală. 

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. 

DRM Software Review

https://howtochoo.se/technology/how-to-choose-a-drm-software-for-documents/?utm_source=signature

