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Conformitate GDPR 
 

Regulamentul general privind protecția datelor personale (Regulamentul GDPR nr. 679/2016) 

este un regulament al Uniunii Europene care, din 25 mai 2018, se aplică tuturor 

insituțiilor/organizațiilor/operatorilor care colectează și prelucrează datele cu caracter 

personal ale cetățenilor UE. 

Ca instituție responsabilă și orientată spre viitor, Complexul Muzeal “IULIAN 

ANTONESCU” Bacău recunoaște necesitatea de a se conforma Regulamentului GDPR și se 

asigură că există măsuri eficiente pentru a proteja datele personale ale clienților, angajaților, 

cetățenilor și altor părți interesate, iar datele sunt procesate în mod legal, corect și transparent. 

Angajamentul față de securitatea datelor cu caracter personal se extinde la nivelurile 

superioare ale instituției și este demonstrat prin politicile relevante și prin furnizarea de 

resurse adecvate pentru stabilirea și dezvoltarea unor controale eficiente privind protecția 

datelor personale și securitatea informațiilor. 

Ca parte a îndeplinirii obligațiilor noastre legale, am implementat un program cuprinzător 

pentru a înțelege utilizarea datelor personale și pentru a confirma baza legală a procesării 

noastre. 

În plus, putem confirma că: 

• Există un regulament de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul 

Complexului Muzeal “IULIAN ANTONESCU” Bacău, care a fost aprobat de 

conducere și comunicată tuturor angajaților și altor persoane relevante; 

• Toți angajații înțeleg rolul lor în protecția datelor cu caracter personal și au fost 

instruiți, acolo unde este necesar; 

• Am identificat datele personale pe care le procesăm, inclusiv în cazul în care sunt 

implicate categorii speciale de date; 

• Pentru fiecare situație în care procesăm datele personale, am stabilit baza legală a 

prelucrării în conformitate cu Regulamentul GDPR; 

• În acele cazuri în care procesarea noastră se bazează pe consimțământ, am luat 

măsurile necesare pentru a ne asigura că a fost acordat și înregistrat un consimțământ 

gratuit, inclusiv luarea în considerare a consimțământului părinților pentru copii; 
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• Folosim politici de confidențialitate din timp, pentru a ne asigura că informațiile 

privind confidențialitatea sunt furnizate în limbaj clar ori de câte ori colectăm date 

personale; 

• Procedurile testate și facilitățile oferite utilizatorilor online sunt în măsură să 

proceseze prompt și să îndeplinească cererile de acces la datele persoanelor vizate, 

cum ar fi retragerea, accesul și rectificarea consimțământului; 

• Durata de timp pentru care păstrăm datele personale a fost definită pentru fiecare zonă 

de procesare și a fost redusă la minimul necesar; 

• Menținem înregistrările de prelucrare conform cerințelor Regulamentului GDPR; 

• Toate contractele noastre cu persoanele împuternicite au fost actualizate pentru a se 

conforma cerințelor Regulamentului GDPR; 

• Toți angajații noștri sunt supuși obligațiilor de confidențialitate cu privire la datele cu 

caracter personal; 

• Dacă este cazul, va fi utilizată o procedură de evaluare a impactului privind protecția 

datelor personale, care corespunde cerințelor și recomandărilor Regulamentului 

GDPR și celor mai bune practici relevante; 

• În mod implicit, planificăm protecția datelor personale în servicii și sisteme noi sau pe 

care le modificăm, inclusiv prin minimizarea utilizării datelor personale și protejarea 

acestora prin intermediul unor tehnici precum pseudonimizarea; 

• Am testat procedurile interne și externe pentru a îndeplini obligațiile în cazul unei 

încălcări a datelor personale, atât ca operator, cât și ca persoană împuternicită. 

• Avem politici și alte controale puse la punct și implementate pentru a asigura o 

protecție adecvată a datelor cu caracter personal, pe baza unei evaluări atente a 

riscului. 

• Am contractat un Responsabil cu Protecția Datelor Personale, ale cărui date de 

contact sunt următoarele: office@responsabil-dpo.ro - SC CISIF BUSINESS 

PROTECTION SRL, CUI 40776460. 

Vom continua să dezvoltăm și să îmbunătățim politicile și controalele privind protecția 

datelor personale în mod constant, în conformitate cu cerințele legale, precum și ținând cont 

de nevoile și preferințele cetățenilor, clienților și partenerilor noștri. 

Cu stimă, 

Complexul Muzeal “IULIAN ANTONESCU” Bacău  

 

mailto:office@responsabil-dpo.ro
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INFORMARE 

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 

 

Complexul Muzeal “IULIAN ANTONESCU” Bacău, cu sediul în Bacău, str. 9 Mai nr. 7, 

județul Bacău, colectează și prelucrează datele personale, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date. 

Prezenta informare explică modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și 

scopul în care acestea sunt folosite. 

 

Complexul Muzeal “IULIAN ANTONESCU” Bacău este o instituție publică de cultură, de 

importanță județeană fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului 

Județean Bacău. 

Obiectivul principal constă în constituirea, conservarea, cercetarea, restaurarea, evidența, 

protejarea, dezvoltarea patrimoniului muzeal, comunicarea și expunerea în vederea punerii în 

valoare a acestuia, în scopul cunoașterii, educării și recreerii. 

 

Complexul Muzeal “IULIAN ANTONESCU” Bacău, prin natura activității sale, prelucrează 

datele cu caracter personal ale angajaților, voluntarilor, colaboratorilor, vizitatorilor și 

beneficiarilor săi în următoarele scopuri: 

 educaţie, acțiuni culturale și științifice; 

 cercetare, promovarea instituției și a activităților sale; 

 tezaurizarea și protecția valorilor de importanță istorică, arheologică, documentară, 

etnografică, culturală, de artă, memoriale; 

 depozitarea și evidența colecțiilor muzeale și aparatului documentar științific și tehnic; 

 conservarea, creșterea și restaurarea patrimoniului; 

 expoziții muzeale, publicații, materiale ale fondului documentar; 

 interes legitim (prin mijloace de supraveghere video) 

 îndeplinirea obligațiilor legale și alte servicii publice stabilite prin lege; 

 



Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni 

efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, 

cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, 

organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 

utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, 

alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

 

 

Prelucrarea este legală, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, numai 

dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

 persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

 prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este 

parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui 

contract; 

 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ce îi revine 

operatorului; 

 prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale 

altei persoane fizice; 

 prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes 

public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit 

operatorul. 

 

Categoriile de destinatari spre care se pot divulga datele cu caracter personal sunt 

autoritățile publice centrale și locale, autoritățile judecătoresti și alte insituții abilitate de lege 

să solicite informații. 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar atât timp cât este necesar pentru scopurile 

menționate mai sus. 

 

Drepturile pe care le aveți, conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 sunt: 

 Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15); 

 Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16) 

 Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17) 

 Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18) 



 Dreptul la portabilitatea datelor (art.20) 

 Dreptul la opoziţie (art.21) 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată: 

 La sediul instituției: în județul Bacău, str. 9 Mai nr. 7 

 La adresa de e-mail: cmiabc@cmiabc.ro  

 

Modelul de cerere pentru fiecare drept enumerat mai sus poate fi descărcat de pe site-ul 

instituței www.cmiabc.ro, în secțiunea GDPR. 

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune pângere la Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) la adresa: B-dul G-

ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: 

+40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

 

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt: SC CISIF BUSINESS 

PROTECTION SRL, e-mail: office@responsabil-dpo.ro 

 

Complexul Muzeal “IULIAN ANTONESCU” Bacău, vă informează că evaluează și 

îmbunătățește în mod constant măsurile de securitate implementate în vederea asigurării unei 

prelucrări a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță. 

 

mailto:cmiabc@cmiabc.ro
http://www.cmiabc.ro/
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Politică de confidențialitate  

în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016  

 

Introducere 

Vă mulțumim pentru interesul acordat Complexului Muzeal “IULIAN ANTONESCU” 

Bacău. Aceste informații sunt importante, vă rugăm să le citiți cu atenție. 

Prin prezenta politică de confidențialitate vă aducem la cunoștință aspecte cu privire la 

prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către instituția noastră, precum și 

drepturile de care beneficiați conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date (“GDPR”) și legislația națională în vigoare. 

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care puteți 

ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului 

nostru. Vă încurajăm să examinați Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație 

înainte de a furniza date personale. 

Cine suntem noi? 

Complexul Muzeal “IULIAN ANTONESCU” Bacău, este responsabil de prelucrarea 

datelor dvs. cu caracter personal pe care le colectăm direct de la dvs. sau din alte surse.  

Potrivit legislației, insituția noastră, este operator de date cu caracter personal. Pentru ca 

datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri 

rezonabile pentru a proteja informațiile dvs. personale.  

Cine sunteți dvs.? 

Potrivit legislației, dvs., persoană fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentant ori 

persoană de contact a unei companii sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu instituția 

noastră, sunteți „persoană vizată”, adică persoană fizică identificată sau identificabilă. 

Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a vă permite să vă 



 

 

 

 

exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita 

comunicarea dintre noi, operatorul de date și dvs., ca persoană vizată. 

Angajamentul nostru 

Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, respectăm 

legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special 

Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii: 

 Legalitate, echitate și transparență 

Prelucrăm datele dvs. legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința 

informațiilor pe care le utilizăm, iar dvs. sunteți informat corespunzător.  

 Controlul vă aparține 

În limitele legii, vă oferim posibilitatea de a examina, modifica, șterge datele 

personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de vă exercita celelalte drepturi. 

 Integritatea datelor și limitarea scopului 

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri 

compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu 

legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt 

corecte, complete și actualizate. 

 Securitate 

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să vă protejăm 

cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, rețineți faptul că niciun site web, nicio 

aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură. 

Schimbări 

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și 

modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza 

prin afișare pe site. 



 

 

 

 

Ce fel de informații colectăm despre dvs.? 

Atunci când navigați pe site-ul nostru, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau pe orice 

alt canal de comunicare, ne veți comunica următoarele date personale, pe care le colectăm 

direct de la dvs. sau din alte surse, cum ar fi: 

 Numele și prenumele 

 Adresa de e-mail 

 Numărul de telefon 

 Adresa de domiciliu 

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: 

 Adresa IP 

 Navigatorul de internet 

 Locația 

 Paginile web pe care le accesați pe site-ul nostru 

Mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim puteți afla aici. 

De ce colectăm aceste informații? 

Când interacționați în orice fel cu noi este posibil să ne dați sau să primim din alte surse 

informații: 

 În vederea încheierii sau executării unui contract; 

 Pentru a vă răspunde la întrebări și solicitări; 

 În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul dvs. 

prealabil; 

 Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim; 

 Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice; 

 Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice; 

 Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor; 

 Pentru a ne conforma legislației; 

 Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță; 



 

 

 

 

Care este temeiul legal pentru prelucrare? 

 v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și 

noi; 

 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ce ne revine; 

 prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale; 

 prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes 

public 

 prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale altei părți. 

Cât timp stocăm datele? 

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru 

care le-am colectat.  

După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele 

informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare 

științifică, istorică sau statistică. 

Rețineți și faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne 

este impusă de lege. 

Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți? 

Datele pe care ni le furnizați vor fi prelucrate, în principal, de către personalul nostru cu 

atribuții în acest sens, însă putem dezvălui datele dvs, respectând legea aplicabilă, și altor 

instituții, societăți sau altor terți cu care avem încheiate contracte și colaborări. Depunem în 

permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate măsuri 

adecvate de protecție și securitate, prin clauze contractuale, astfel încât datele dvs. să fie 

protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere 

sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază 

consimțământul dvs. sau alt temei juridic.  

 Vom putea furniza informațiile dvs. cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele 

judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca 

urmare a unor cereri expres formulate. 



 

 

 

 

Datele dvs. nu vor fi transmise către o țară terță sau organizație internațională. 

 

Care sunt drepturile dvs.? 

Drepturile dvs., conform Regulamentului GDPR, sunt următoarele: 

 Dreptul de retragere a consimțământului – în situația în care vă prelucrăm datele ca 

urmare a acordului dvs.; 

 Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. – veți fi întotdeauna 

informat corespunzător cu privire la modul în care vă prelucrăm datele; 

 Dreptul de acces asupra datelor – confirmarea/infirmarea faptului că prelucrăm 

datele dvs. personale și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații 

precum: scopurile prelucrării, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau 

categoriile de destinatari, acolo unde este posibil - perioada de stocare preconizată. 

În plus, în cazul în care datele personale nu sunt colectate direct de la dvs., sursa 

acestor date precum și, acolo unde este cazul, existența unui proces decizional 

automatizat, incluzând crearea de profiluri; 

 Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete – aveți dreptul de a obține de 

la noi rectificarea datelor inexacte care vă privesc și completarea lor, inclusiv prin 

furnizarea unei declarații suplimentare; 

 Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) - dacă aceste date nu mai sunt necesare 

sau dacă vă retrageți consimțământul. Menționăm însă că acest drept nu se aplică în 

măsura în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la libera 

exprimare și informare, pentru respectarea unei obligații legale pe care o avem ori 

pentru exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

 Dreptul la restricționarea prelucrării – în cazul în care persoana vizată contestă 

exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală însă nu doriți ștergerea acestor 

date și solicitați în schimb restricționarea prelucrării lor, dacă operatorul nu mai are 

nevoie de aceste date dar dvs. le solicitați pentru contestarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de 

timp în care se verifică dacă interesele legitime ale operatorului prevalează asupra 

celor ale persoanei vizate; 



 

 

 

 

 Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele cu caracter 

personal care vă privesc, pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în 

mod curent și care poate fi citit automat și transmiterea acestor date către un alt 

operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic; 

 Dreptul de a vă opune prelucrării datelor – atunci când prelucrarea are ca scop 

marketing-ul direct aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării, inclusiv 

crearea de profiluri ; 

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, 

inclusiv crearea de profiluri care produce efecte juridice și care vă privesc sau vă 

afectează într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care 

prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract sau dacă 

prelucrarea este autorizată de legislația în vigoare; 

 Dreptul de a depune plângere în fața unei Autorități de Supraveghere și dreptul de a 

vă adresa justiției. 

Vă rugăm să rețineți că: 

 Vă puteți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment, prin 

urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail/sms sau 

alt mesaj electronic; 

 Dacă vreți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri 

scrise, semnate și datate la adresa de e-mail a instituției noastre 

cmiabc@cmiabc.ro 

Modele de cereri privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate găsiți și pe 

site-ul nostru, www.cmiabc.ro   

 Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare 

cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. 

În măsura în care cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. 

Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra 

motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de 

Supraveghere. 

mailto:cmiabc@cmiabc.ro
http://www.cmiabc.ro/


 

 

 

 

 Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, 

termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea 

cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-

un termen util. 

 În situația în care nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați informații 

suplimentare suficiente, nu suntem obligați să dăm curs solicitării. 

Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor  

Dacă aveti întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs., pentru exercitarea 

drepturilor legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă doriți informații cu privire 

la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne puteți scrie la adresa noastră 

de e-mail: cmiabc@cmiabc.ro  

De asemenea, datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt: SC CISIF 

BUSINESS PROTECTION SRL, e-mail: office@responsabil-dpo.ro 

 

 

mailto:cmiabc@cmiabc.ro


Politică de utilizare cookies 

Ce este un cookie? 

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre, 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 solicitarea 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 driver-ul 

utilizatorului). 

Când folosiți site-ul nostru 

Atunci când utilizați site-ul nostru pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a 

vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de 

noi (cookies first party) și de terțe părți (cookies third party) pentru a permite funcționarea 

site-ului, pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă oferi o experiență 

cât mai bună în utilizarea site-ului nostru. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea 

terminalului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor 

utilizatorului, excluzând identificarea personală a utilizatorului. 

Care sunt avantajele cookie-urilor? 

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la 

generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor 

fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele website-uri 

imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamna că utilizatorul nu 

va mai primi publicitate online - ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele 

şi interesele utilizatorului, evidenţiate prin comportamentul de navigare. 

Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor 

website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex - preferinţele în materie de 

confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului, coşuri de cumpărături sau 

publicitate relevantă. 



 

Care este durata de viață a unui cookie? 

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia 

semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite 

exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute odată ce 

utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de 

fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate 

acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor 

browserului. 

Ce tipuri de cookie-uri folosim pe site-ul www.cmiabc.ro? 

Prevederile legale stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care 

ele sunt strict necesare pentru funcționarea site-ul nostru. Prin accesarea site-ului vă 

exprimați acordul cu privire la utilizarea acestor tipuri de cookie-uri și nu vă cerem 

consimțământul de a le introduce în dispozitivul dvs. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-

uri avem nevoie de permisiunea dvs. 

 Cookie-urile necesare sunt prezentate mai jos: 

Denumire cookie Furnizor Scop TIP Expirare 

     

     

     

Cu toate acestea, pentru acele cookie-uri care sunt utile, dar nu strict necesare, vom cere 

mereu consimțământul dvs. înainte de a le plasa. Acestea sunt: 

Denumire cookie Furnizor Scop TIP Expirare 

http://www.cmiabc.ro/


     

     

     

 

Pe lângă cookie-urile pe care le folosim, lucrând cu terțe părți (ex. Facebook, Google, 

Instagram, Youtube, LinkedIn, WhatsApp) pentru a vă oferi o experiență oportună, acestea 

plasează diverse cookie-uri în dispozitivul dvs., însă doar cu consimțământul dvs. Ele se 

numesc ”third party cookies”; furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legislația în 

vigoare și politicile de confidențialitate.  

Pe unele pagini, terţii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul 

unei aplicaţii sau pentru a particulariza o aplicaţie. Datorită modului de utilizare, website-ul 

nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terţele părţi nu pot accesa cookie-urile deţinute 

de respectivul website. De exemplu, când utilizatorul distribuie un articol folosind butonul 

pentru reţelele sociale aflat pe un website, acea reţea socială va înregistra activitatea 

utiliatorului, nu website-ul pe care se află butonul. 

Cookie-urile plasate de terți sunt: 

Denumire cookie Furnizor Scop TIP Expirare 

     

     

     

Conțin cookie-urile date cu caracter personal? 

Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele 

mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi 

colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate într-

un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. 



Securitate și confidențialitate 

Cookie-urile NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi 

de cod, aşa că nu pot fi executate, nici nu pot rula în mod automat. În consecinţă, nu se pot 

duplica sau replica pe alte reţele pentru a rula din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste 

funcţii, nu pot fi considerate viruşi. Cookie-urile pot fi, totuşi, folosite pentru scopuri 

negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al 

utilizatorilor, atât pe un anume website cât şi pe alte website-uri, cookie-urile pot fi folosite 

ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi, în mod 

constant, marchează cookie-urile pentru a fi şterse, în cadrul procedurilor de 

ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browserele au integrate reglaje de 

confidenţialitate, care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de 

valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. 

Ștergerea/dezactivarea cookie-urilor 

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor 

pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea 

automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de 

fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre 

posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a 

aplicației (borwser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite 

funcționalități ale paginii web. 

Următoarele referințe vă vor duce la acele informații, în raport de cele mai comune 
browsere utilizate: 

 Chrome 
 Safari 
 Firefox 
 Edge 
 Opera 

Date solicitate pe site-ul nostru 

Când trimiteți o solicitare prin intermediul site-ului nostru, vă solicităm numele și prenumele 

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

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.apple.com/en-in/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-in/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/


Utilizăm aceste informații pentru a răspunde cererii dvs., inclusiv furnizarea de informații 

despre produsele și serviciile noastre. Putem să vă trimitem un e-mail de mai multe ori după 

ce ați făcut o solicitare, pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dvs. și pentru a 

îmbunătăți experiența utilizatorilor noștri. 

Nu folosim informațiile furnizate de dvs. pentru a lua decizii automate care ar putea să vă 

afecteze. 

Menținem e-mailurile venite din solicitări timp de doi ani, după care sunt arhivate în 

siguranță și păstrate timp de trei ani, când le ștergem.  

De asemenea, înregistrăm adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate 

pe site-ul nostru. Informațiile dvs. sunt stocate pe site-ul nostru și pe serverul nostru cloud, 

ambele cu sediul în cadrul Uniunii Europene.  

Actualizări la această politică de utilizare a cookie-urilor 

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm această politică de utilizare a cookie-urilor 

atunci când intervin modificări legislative sau interne. Încurajăm vizitatorii să verifice această 

pagină periodic pentru a fi informați despre ultimele noutăți referitoare la practicile noastre 

de confidențialitate. 

 

 

 

 



Termeni și condiții de utilizare a site-ului 

 

Informații preliminare 

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui site, precum și 

Politica noastră de confidențialitate înainte de navigare. Prin accesul/vizitarea site-ului nostru 

sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. În caz contrar, vă rugăm să nu 

utilizați site-ul. 

Utilizarea este gratuită iar scopul este de a informa și de a ajuta utilizatorii să găsească cât mai 

ușor, structurat și rapid informațiile necesare despre activitățile desfășurate de Complexul 

Muzeal “IULIAN ANTONESCU” Bacău. 

Reguli privind utilizarea site-ului   

Vă rugăm să respectați următoarele reguli: 

 Veți folosi acest site exclusiv pentru scopurile în care a fost creat și pentru informare; 

 Veți furniza informații reale, complete și actualizate; 

 Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit 

pe site; 

 Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce un prejudiciu site-ului 

nostru. 

 Folosiți un limbaj adecvat, civilizat, fără injurii. 

Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și 

de a ne adresa autorităților competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. 

Drepturi de autor  

Acest site este întreținut și administrat de webmaster-ul site-ului. Conținutul site-ului, 

incluzând date, texte, fotografii, articole și orice alte informații sunt proprietatea utilizatorului 

de drept al acestui site și este protejat conform Legii nr. 8/1996  privind dreptul de proprietate 

intelectuală. 

Este interzisă accesarea site-ului în vederea modificării, copierii, distribuirii, transmiterii, 

vânzării, publicării sau exploatării de orice manieră a conținutului acestui site, în scopuri 

http://responsabil-dpo.ro/politica-de-confidentialitate/


comerciale sau contrare intereselor proprietarului site-ului de către alte societăți, site-uri sau 

vizitatori. 

Securitatea datelor și a informațiilor personale  

Informațiile cu caracter personal sunt confidențiale. Acest site nu colectează date personale 

despre vizitatorii și clienții săi, cu exceptia acelora care ne-au fost oferite în mod voluntar prin 

transmiterea de e-mailuri sau pe orice altă cale (telefon, fax). Mai multe detalii regăsiți în 

Politica de confidențialitate. 

Informațiile sunt accesibile numai personalului autorizat și vor fi folosite doar în scopul 

declarat pentru care ne-au fost furnizate. 

Promotorii acestui site vă asigură că au depus toate eforturile pentru ca datele personale 

furnizate să nu fie accesate de către terțe persoane.  

Modificarea termenilor si condițiilor 

Ne rezervăm dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum 

și termenii și condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă, fiind un site strict 

de prezentare. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica 

termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați. 

Litigii 

În cazul unor eventuale conflicte între noi și utilizatori, se va încerca rezolvarea acestora pe 

cale amiabilă iar dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, pe 

teritoriul României, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Politica de confidențialitate & Politica cookie 

Toate informațiile furnizate de utilizatori sunt și vor rămâne confidențiale. Pentru mai multe 

detalii cu privire la Politica de confidențialitate sau Politica Cookies, vă rugăm să accesați 

secțiunile respective. 

 



CERERE PENTRU EXERCITAREA 

DREPTULUI DE ACCES 

 

 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata.............................................................................................................. 

cu domiciliul /reşedinta in........................................ str................................... nr........... bl...... 

sc............... ap....., judeţ......................... telefon........................, adresa de e-

mail........................................ 

 

În temeiul art. 15 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, vă rog să imi comunicaţi dacă datele mele cu caracter personal sunt/au fost prelucrate 

sau nu in cadrul instituţiei dumneavoastră. 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile 

solicitate la adresa de domiciliu sau e-mail, menționate în partea introductivă a prezentei 

cereri. 

 

 

Data............................... 

Semnătura..................... 



CERERE PENTRU EXERCITAREA 

DREPTULUI LA OPOZIŢIE 

 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata.............................................................................................................. 

cu domiciliul /reşedinta in........................................ str................................... nr........ bl...... 

sc............... ap....., judeţ......................... telefon........................, adresa de e-

mail........................................ 

 

În temeiul art. 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, vă rog să dispuneţi măsurile necesare pentru a înceta prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal, din următoarele motive............................................................................................. 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile 

solicitate la adresa de domiciliu sau e-mail, menționate în partea introductivă a prezentei 

cereri. 

 

Data............................... 

Semnătura..................... 



CERERE PENTRU EXERCITAREA 

DREPTULUI LA PORTABILITATEA DATELOR 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata.............................................................................................................. 

cu domiciliul /reşedinta in........................................ str...................................... nr............. 

bl...... sc............... ap....., judeţ......................... telefon........................, adresa de e-

mail........................................ 

 

În temeiul art. 20 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, vă rog să dispuneţi măsurile necesare pentru transmiterea (portabilitatea) datelor mele cu 

caracter personal ..................................................................................... (se enumeră datele), 

către (operatorul)............................................................................................, dacă acest lucru 

este fezabil din punct de vedere tehnic. 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile 

solicitate la adresa de domiciliu sau e-mail, menționate în partea introductivă a prezentei 

cereri. 

 

Data............................... 

Semnătura..................... 



CERERE PENTRU EXERCITAREA 

DREPTULUI LA RECTIFICARE 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata.............................................................................................................. 

cu domiciliul /reşedinta in........................................ str.......................................... nr............... 

bl...... sc............... ap....., judeţ......................... telefon........................, adresa de e-

mail........................................ 

 

În temeiul art. 16 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, vă rog să imi rectificaţi/completați datele cu caracter personale 

inexacte/incomplete...................... 

...................................................................................................................... (se enumeră 

datele). 

Anexez in original/copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere: 

.......................................................................................................................................... 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile 

solicitate la adresa de domiciliu sau e-mail, menționate în partea introductivă a prezentei 

cereri. 

 

   Data.............................. 

Semnătura..................... 



CERERE PENTRU EXERCITAREA 

DREPTULUI LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII 

 

 

Subsemnatul/subsemnata.............................................................................................................. 

cu domiciliul /reşedinta in........................................ str...................................... nr................ 

bl...... sc............... ap....., judeţ......................... telefon........................, adresa de e-

mail........................................ 

 

În temeiul art. 18 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, vă rog să dispuneţi măsurile necesare pentru restricţionarea prelucrării datelor mele cu 

caracter personal ..................................................................................... (se enumeră datele), 

din următoarele motive............................................................................................. 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile 

solicitate la adresa de domiciliu sau e-mail, menționate în partea introductivă a prezentei 

cereri. 

 

 

Data............................... 

Semnătura..................... 



 

CERERE PENTRU EXERCITAREA 

DREPTULUI LA ŞTERGEREA DATELOR ( “dreptul de a fi uitat”) 

 

 

 

Subsemnatul/subsemnata.............................................................................................................. 

cu domiciliul /reşedinta in........................................ str............................................ nr.............. 

bl...... sc............... ap....., judeţ......................... telefon........................, adresa de e-

mail........................................ 

 

În temeiul art. 17 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice in 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date, vă rog să dispuneţi măsurile necesare pentru ștergerea datelor mele cu caracter personal 

......................................................................................... (se enumeră datele), din următoarele 

motive............................................................................................. 

 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile 

solicitate la adresa de domiciliu sau e-mail, menționate în partea introductivă a prezentei 

cereri. 

 

 

Data............................... 

Semnătura...................... 
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