
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A WEBSITE-ULUI 

www.tedxobor.com  

Fiecărui utilizator i se garantează confidențialitatea datelor şi i se asigură protecției datelor cu caracter 

personal pe care le încarcă pe website. 

Informația prezentată mai jos este concepută pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă ce date sunt colectate 

prin intermediul webite-ului și modul în care acestea sunt folosite. 

Administratorul va prelucra datele personale pe care le furnizați în condiții de siguranță și numai pentru 

scopurile specificate. 

A. Date cu caracter personal și prelucrarea lor 

Datele cu caracter personal sunt comunicate de către utilizator în secţiunea “Contact” și în secțiunea 

“Audiții”, în vederea solicitării de informații legate de website sau a transmiterii de către acesta a intenţiei 

de participare la eveniment prin intermediul website-ului. 

Pentru solicitarea informațiilor legate de website prin folosirea secțiunii “Contact” este necesar să 

furnizați următoarele date cu caracter personal: nume, prenume și adresa de e-mail.  

Pentru transmiterea intenţiei de participare la evenimentul TEDx Obor este necesar să furnizați 

următoarele date cu caracter personal prin intermediul secțiunii “Audiții” din cadrul website-ului: nume, 

prenume, adresa de e-mail și numărul de telefon. 

Administratorul primeşte aceste date ale utilizatorilor website-ului, atunci când acestea sunt furnizate de 

către aceștia, fie atunci când utilizatorii solicită informații despre website, fie când își transmit intenția de 

participare la eveniment. Canalele de comunicare pot fi: e-mail, secțiunea “Contact” sau secțiunea 

“Audiții”. 

Pentru confirmarea înscrierii fiecare utilizator primește un e-mail de confirmare. 

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este derularea contractului care ia naștere între părți prin 

acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizarea a website-ului. 

Vă solicităm acordul în situația în care dorim să folosim datele dumneavoastră în scopuri adiționale. 

Administratorul nu va face cunoscute informațiile utilizatorilor decât dacă: (i) autorizați acest lucru, (ii) 

legea o cere. 

Acele secțiuni publice unde oferiti voluntar orice informații, date, răspunsuri, întrebări, comentarii, 

sugestii, idei sau altele asemanătoare, vor fi tratate ca fiind non-confindențiale și non-proprietate. 

Administratorul nu-și va asuma nicio obligație în a proteja acea informație și nici de a nu o face cunoscută, 

cu excepția cazului în care nu intră sub incidența acestei declaratii de confidențialitate. 

B. Cookies 

Platforma foloseşte următoarele tipuri de cookie-uri: 
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(i) Cookie-ul de sesiune. Trebuie să activați acest cookie în browserul dumneavoastră pentru a menţine 

continuitatea şi autentificarea în timpul navigării de la o pagină la alta. La ieşire sau la închiderea 

browserului, acest cookie este distrus (în browserul dumneavoastră şi pe server). 

Ce este un „cookie”? 

Un „internet cookie” (cunoscut și sub numele de „cookie de browser”, „cookie HTTP” sau pur și simplu 

„cookie”) este un fișier cu dimensiuni mici, format din litere și numere care este stocat pe computerul sau 

telefon de pe care utilizatorul accesează internetul. 

Un cookie este format din două părți: numele și conținutul (sau valoarea). Mai mult decât atât, durata de 

viață a unui modul cookie este limitată. Din punct de vedere tehnic, numai serverul web care a trimis 

cookie-ul îl poate accesa din nou atunci când utilizatorul revine pe site-ul asociat cu acel server web. 

Cookie-urile în sine nu necesită date personale pentru a fi utilizate și, în majoritatea cazurilor, nu identifică 

utilizatorii de internet. 

Există două categorii principale de cookie-uri. Cookie-urile de sesiune sunt create temporar în subfolderul 

browserului dvs. în timp ce vizitați un website. După ce părăsiți website-ul, acesta este șters. Fișierele 

cookie “persistente” rămân în subfolderul browserului dumneavoastră și sunt activate din nou odată ce 

vizitați website-ul care a creat respectivul modul cookie. Un cookie persistent rămâne în subfolderul 

browser-ului pentru perioada setată în fișierul cookie-ului. 

Care este durata de viață a unui modul cookie? 

Durata de viață a unui modul cookie poate varia în mod semnificativ, în funcție de scopul pentru care este 

plasat. După cum am menționat mai sus, unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune 

(cookie-uri de sesiune) și nu se păstrează după ce utilizatorul părăsește website-ul, în timp ce alte cookie-

uri sunt păstrate și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site-ul respectiv. Cu toate acestea, 

modulele cookie pot fi șterse de un utilizator în orice moment, din setările browserului. 

Ce sunt cookie-urile terță parte? 

Unele secțiuni de conținut de pe website pot fi furnizate prin terțe părți / furnizori (de exemplu, un 

videoclip). Astfel de terțe părți pot plasa aceste cookie-uri pe site-ul web (numite „module cookie terță 

parte”, deoarece acestea nu sunt plasate de către proprietarul website-ului). Furnizorii terți trebuie, de 

asemenea, să respecte reglementările legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale proprietarului 

website-ului. 

Ce cookie-uri folosește acest site? 

Website-ul nostru utilizează următoarele tipuri de module cookie: 

(i) Cookie-urile YouTube - pe anumite pagini ale site-ului, videoclipurile au fost postate pe canalul YouTube 

securizat. Modulele cookie sunt instalate numai pe computerul dvs. numai când redați acest videoclip. 

(ii) Cookie-urile Google Analytics - aceste module cookie furnizează informații anonime / agregate despre 

locul în care vă aflați și despre activitatea de pe site. Acestea monitorizează modul în care vizitatorii 

navighează prin website și cum au ajuns la el. Acest lucru este folosit pentru a vedea cifrele totale (nu 



individuale) despre tipurile de conținut pe care le folosesc cei mai mulți utilizatori sau despre ce ar putea 

fi o problemă pentru navigarea pe website. 

(iii) Cookie-urile Google AdWords - aceste cookie-uri ne ajută să administrăm mai bine site-ul nostru prin 

analizarea comportamentului vizitatorilor noștri online. De exemplu, aceste cookie-uri pot urmări 

conversiile de la anumite linkuri de pe site. Astfel, un cookie poate fi generat în computerul unei persoane 

atunci când face clic pe un anumit link dintr-un anunț. Aceste date sunt valoroase pentru noi, deoarece 

ne permit să ajungem mai bine la public și ne arată cum să oferim vizitatorilor noștri conținut mai relevant. 

Adaptați setările browserului la cookie-uri 

Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți stabili un termen lung de expirare pentru 

istoricul navigării. Dacă partajați computerul, vă recomandăm să setați browserul să șterge datele de 

navigare de fiecare dată când închideți browserul. 

Cum pot opri cookie-urile? 

Majoritatea browserelor de internet sunt configurate inițial pentru a accepta automat cookie-urile. 

Utilizatorii își pot configura browserul pentru a respinge toate fișierele cookie sau pentru a alerta 

utilizatorul atunci când modulele cookie sunt trimise către dispozitiv. Este important să rețineți că 

dezactivarea sau refuzul de a primi cookie-urile pot face anumite secțiuni dificil de vizualizat și de utilizat. 

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi 

găsite de obicei în secțiunile „opțiuni” sau în „preferințe” din setările browserului. 

Pentru a înțelege aceste setări, utilizați opțiunea „ajutor” din setările browserului. 

Legături cu alte website-uri 

Website-ul poate conține legături (links) către alte site-uri ce nu au legătura cu “TEDx Obor”. 

Administratorul nu poate proteja informația pe care o faceți publică acestor site-uri și vă recomandă să 

citiți Politicile de Confidențialitate ale respectivelor website-uri. 

Destinatari 

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de către utilizatorii și administratorul website-ului. 

Totodată, “TEDx Obor” cooperează în totalitate cu oficialitațile în orice investigație ce are legătură cu orice 

conținut sau activitate ilegală a oricărui utilizator al site-ului, luând măsuri rezonabile pentru a-și proteja 

drepturile de proprietate. 

În scopurile limitate de a îndeplini o astfel de cooperare și în concordanță cu legile aplicabile, 

Administratorului îi poate fi solicitat să dezvăluie informații ce pot duce la identificarea persoanelor.  

Durata stocarii 

Păstram datele dumneavoastră atâta timp cât există o obligație legală sau încă o perioadă de maximum 

30 de zile de la înregistrarea cererii de ștergere a datelor,  până când datele se vor sterge si din copiile de 

rezerva (backup). 



Dacă există situații în care ne bazăm pe consimțământul părintelui sau tutorelui legal pentru a prelucra 

anumite date cu caracter personal, vom prelucra aceste date doar atâta timp cât avem această 

permisiune. Dacă nu primim consimțământul părintelui sau al reprezentantului legal, vom șterge 

informațiile pe care ni le-ai furnizat într-o perioadă rezonabilă de timp, cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile.  

Cerințe privind vârsta 

Site-ul “TEDx Obor” poate fi utilizat de persoanele sub 16 ani numai cu acordul părinților. 

“TEDx Obor” recomandă ferm ca părinții să își asume un rol activ de supraveghere a activităților online 

ale copiilor lor. În cazul în care considerați că am colectat date personale de la persoane sub vârsta de 16 

ani, contactați-ne la adresa TEDxObor@gmail.com.  

Drepturi 

Conform legislatiei aplicabile în domeniul protecției datelor personale, beneficiați de dreptul de a fi 

informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție, 

dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a 

depune o plângere în fața autorității de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal și 

dreptul de a vă adresa justiției. 

Detalii de contact 

Dacă aveți întrebări cu privire la datele  dumneavoastră sau dacă doriți să vă exercitați drepturile cu privire 

la datele dumneavoastră cu caracter personal sau aveți orice alte sesizari/reclamații, vă rugăm să vă 

adresați în scris prin e-mail la TEDxObor@gmail.com.  

Modificarea politicii de confidentialitate 

De fiecare dată când modificăm politica de confidențialitate veți fi informați. 

Noua politică de confidențialitate va intra în vigoare la data publicării pe www.tedxobor.com    

 

Versiunea din data: 15.04.2019 

mailto:TEDxObor@gmail.com
mailto:TEDxObor@gmail.com
http://www.tedxobor.com/

