
POLITICA	  DE	  CONFIDENTIALITATE	  
	  
Adora	  Park	  se	  angajează	  să	  protejeze	  și	  să	  utilizeze	  datele	  cu	  caracter	  personal,	  
colectate	  în	  format	  online,	  conform	  prevederilor	  Regulamentului	  (UE)	  2016/679	  
–	  Regulamentul	  general	  privind	  protecția	  datelor	  (“GDPR”),	  Legii	  de	  punere	  în	  
aplicare	  a	  prevederilor	  GDPR,	  precum	  și	  oricăror	  decizii	  luate	  de	  Autoritatea	  
Națională	  de	  Supraveghere	  a	  Protecției	  Datelor	  cu	  Caracter	  Personal.	  
	  
Ne	  angajăm	  să	  vă	  asigurăm	  că	  datele	  dvs.	  personale	  sunt	  colectate	  în	  mod	  legal,	  
corect	  și	  transparent.	  
	  
Care	  sunt	  categoriile	  de	  date	  pe	  care	  le	  colectăm?	  
	  
Datele	  personale	  pe	  care	  le	  colectăm	  sunt	  datele	  pe	  care	  le	  furnizați	  în	  mod	  direct	  
în	  contextul	  utilizării	  Site-‐ului,	  în	  cadrul	  secțiunii	  de	  Rezervare	  Online,	  precum	  
Nume	  și	  Prenume,	  Telefon,	  Adresa	  de	  email	  și	  date	  referitoare	  la	  modul	  în	  care	  
folosiți	  Site-‐ul.	  	  
	  	  
Scopurile	  colectarii	  si	  prelucrarii	  datelor	  personale	  
	  
Ca	  și	  client	  sau	  vizitator	  al	  Site-‐ului	  www.adoraparkarad.ro,	  prelucrarea	  datelor	  
cu	  caracter	  personal	  se	  face	  în	  următoarele	  scopuri:	  
	  

-‐ pentru	  activități	  de	  marketing,	  pentru	  trimiterea	  prin	  intermediul	  e-‐
mailului	  a	  diverselor	  comunicări	  comerciale	  cu	  privire	  la	  produsele	  și	  
serviciile	  oferite;	  

-‐ pentru	  organizarea	  unor	  concursuri	  sau	  alte	  activități	  promoționale;	  
-‐ pentru	  îmbunătățirea	  experienței	  utilizatorului	  pe	  Site-‐ul	  

www.adoraparkarad.ro,	  pentru	  monitorizarea	  traficului	  pe	  Site,	  pentru	  
efectuarea	  unor	  raportări	  cu	  privire	  la	  modul	  de	  funcționare	  al	  Site-‐ului	  
sau	  realizarea	  profilurilor	  de	  preferințe	  de	  consum;	  

-‐ pentru	  apărarea	  intereselor	  legitime,	  pentru	  protejarea	  drepturilor	  și	  a	  
activității	  comerciale.	  

	  
	  
Durata	  de	  prelucrare	  a	  datelor	  personale	  	  
Vom	  prelucra	  datele	  dumneavoastră	  personale	  atât	  timp	  âat	  este	  necesar	  pentru	  
îndeplinirea	  scopurilor	  menționate	  mai	  sus.	  
	  
Cui	  transferăm	  datele	  dumneavoastră	  cu	  caracter	  personal?	  
În	  prezent	  colectarea	  și	  prelucrarea	  datelor	  dumneavoastră	  personale	  se	  	  face	  
doar	  pe	  teritoriul	  României.	  Cu	  toate	  acestea,	  vă	  informam	  că	  datele	  pot	  fi	  
transferate	  și	  în	  afara	  României,	  către	  alte	  state	  din	  UE.	  	  
	  	  
Cum	  protejăm	  datele	  dumneavoastră?	  
Prin	  folosirea	  unor	  măsuri	  tehnice,	  precum	  HTTPS,	  ne	  angajăm	  să	  asigurăm	  
securitatea	  datelor	  dumneavoastră	  cu	  caracter	  personal.	  Cu	  toate	  acestea,	  nu	  ne	  
facem	  responsabili	  pentru	  folosirea	  unor	  sisteme	  care	  nu	  sunt	  în	  controlul	  



nostru	  și	  vă	  informăm	  că	  transmiterea	  datelor	  prin	  intermediul	  internetului	  și	  a	  
rețelelor	  publice	  nu	  este	  complet	  sigură.	  	  
	  
Care	  sunt	  drepturile	  dumneavoastră?	  
Conform	  Regulamentului	  general	  privind	  protecția	  datelor	  și	  a	  legislației	  în	  
vigoare,	  aveți	  următoarele	  drepturi:	  

-‐ solicitarea	  accesului	  la	  datele	  dumneavoastră	  și	  de	  a	  primi	  detalii	  despre	  
prelucrarea	  acestora,	  conform	  prezentului	  document;	  	  

-‐ dreptul	  de	  rectificare	  sau	  completare	  a	  datelor;	  
-‐ dreptul	  de	  ștergere	  a	  datelor;	  
-‐ dreptul	  de	  restricționare	  a	  prelucrării	  datelor;	  
-‐ dreptul	  de	  portabilitate	  a	  datelor;	  
-‐ dreptul	  la	  opoziție	  privind	  activitățile	  de	  prelucrare	  a	  datelor;	  
-‐ dreptul	  de	  a	  nu	  face	  obiectul	  unei	  decizii	  individuale	  pe	  baza	  unor	  

activiățti	  de	  prelucrare;	  
-‐ dreptul	  de	  a	  depune	  o	  plângere	  privind	  prelucrarea	  datelor	  cu	  caracter	  

personal	  la	  Autoritatea	  Națională	  de	  Supraveghere	  a	  Prelucrării	  Datelor	  
cu	  Caracter	  Personal	  sau	  instanțelor	  competente.	  	  

	  
Puteți	  solicita	  alte	  informații	  prin	  contactarea	  la	  adresa	  de	  e-‐mail	  
contact@adoraparkarad.ro	  
	  	  
	  
	  
	  


