Politica de confidențialitate
TERMENI SI CONDITII
Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare prezentate mai jos, inainte de a
folosi sau de a obtine orice materiale, informatii sau servicii prin
intermediul Site-ului https://www.perla1mai.ro (“Site-ul”).
Scopul acestor termeni si conditii este sa va explice ce date prelucram, de ce le prelucram si ce
facem cu ele. Luam in serios confidentialitatea si nu vindem niciodata liste sau adrese de e-mail.
Suntem constienti ca datele cu caracter personal va apartin, de aceea depunem toate eforturile sa
le stocam in siguranta si sa le prelucram cu atentie. Nu oferim date cu caracter personal
unor parti terte fara sa va informam.
Toate paginile Site-ului sunt proprietatea COMPLEX HOTELIER WELLNESS &
SPA, cu sediul social in Sanmartin, Baile 1 Mai, Nr. 65/B. Pentru ca datele dumneavoastra sa fie
prelucrate in siguranta, am depus toate eforturile sa implementam masuri adecvate pentru a
proteja datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti.
1. CONDITII DE UTILIZARE
Toti utilizatorii Site-ului se obliga sa respecte prezentele conditii pentru utilizarea Site-ului. Prin
folosirea, vizionarea, transmiterea, retinerea, stocarea si/sau utilizarea informatiilor si
materialelor Site-ului, a serviciilor sau a functiilor oferite in sau de Site sau
a continutului Site-ului, in orice modalitate, dumneavoastra sunteti de acord cu fiecare
dintre termenii si conditiile prezentate in continuare.
COMPLEX HOTELIER WELLNESS & SPA isi rezerva dreptul de a modifica unilateral
si fara nicio notificare prealabila: continutul, forma de prezentare si/sau structura Site-ului in
orice moment, modificarile facute fiind considerate a fi acceptate
de catre dumneavoastra daca veti continua sa folositi Site-ul dupa afisarea Termenilor
si Conditiilor pe Site, dupa notificarea in prealabil, in mod vizibil, cu privire la faptul
ca prezentii Termeni si Conditii au fost actualizati.
Dumneavoastra si COMPLEX HOTELIER WELLNESS &
SPA sunteti contractori independenti si nicio agentie, parteneriat, relatie angajat – angajator nu
este urmarita si nu se va crea prin utilizarea Site-ului.
2. SCOPUL 
Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot incheia contracte
valabile in conformitate cu legislatia aplicabila sau care se afla deja in relatii contractuale
cu COMPLEX HOTELIER WELLNESS & SPA. Site-ul si serviciile oferite de Site nu
sunt destinate minorilor.

3. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru desfasurarea activitatilor sale, COMPLEX HOTELIER WELLNESS &
SPA prelucreaza date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot
include date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui Site sau ale colaboratorilor/partenerilor
contractuali ai COMPLEX HOTELIER WELLNESS & SPA.
Datele cu caracter personal se refera la informatiile referitoare la o persoana fizica identificata
sau identificabila, si anume, informatii despre o persoana a carei identitate este fie clara in mod
evident, sau poate fi, cel putin, stabilita prin obtinerea unor informatii suplimentare.
In cazul in care datele despre o astfel de persoana sunt prelucrate, aceasta persoana este denumita
„persoana vizata” in intelesul legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
In conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), datele
prelucrate de COMPLEX HOTELIER WELLNESS & SPA prin intermediul Site-ului putand fi
folosite in scopuri precum:
1. Desfasurarea operatiunilor de recrutare de personal;
2. Executarea cererii dumneavoastra de rezervare;
3. Desfasurarea activitatilor de marketing si promovare, inclusiv pentru va solicita opinia cu
privire la serviciile pe care vi le-am oferit;
4. Asigurarea securitatii bunurilor si a persoanelor prin intermediul supravegherii video;
5. Realizarea studiilor de piata si de produs si de marketing al serviciilor noastre;
6. Administrarea si mentenanta acestui Site;
7. Promovarea campaniilor publicitare desfasurate de COMPLEX HOTELIER WELLNESS
& SPA ;
8. Solutionarea cererilor, a intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra;
9. Comunicarea cu partenerii contractuali si oricare colaboratori (indiferent daca aceasta se
face punctual sau in baza unui contract);
10. In urma introducerii datelor cu caracter personal ale dumneavoastra in una
dintre sectiunile Site-ului, va exprimati acordul expres si neechivoc pentru
ca detinatorul Site-ului sa poata folosi aceste date in scopul pentru care ati furnizat
datele.
Prin utilizarea de catre dumneavoastra a Siteului, pot fi colectate urmatoarele categorii de date cu
caracter personal: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon,
adresa IP, data si ora la care s-a accesat acest Site, precum si datele cuprinse in CV-uri.
Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor si ulterior pe
durata termenului de prescriptie aplicabil. Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu
caracter personal vor fi distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date

anonime in masura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau
statistica.
Retineti faptul ca in anumite situatii expres reglementate, stocam datele pe perioada care ne este
impusa de lege.
Unul dintre temeiurile de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal poate fi
reprezentat de consimtamantul dumneavoastra. In aceasta situatie, COMPLEX HOTELIER
WELLNESS & SPA trebuie sa fie in masura sa demonstreze
ca dumneavoastra v-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor personale. In acest
sens, inainte de acordarea consimtamantului, COMPLEX HOTELIER WELLNESS &
SPA va informeaza cu privire la acest lucru. Dumneavoastra aveti dreptul sa va retrageti in orice
moment consimtamantul, cu precizarea ca aceasta nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate
pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
Datele cu caracter personal ale minorilor (cum ar fi: numele si prenumele, parola,
adresa, numarul de telefon, unitatea de invatamant, alte date cu caracter personal ale acestora,
datele cu caracter personal ale membrilor de familie nu vor fi prelucrate de catre COMPLEX
HOTELIER WELLNESS & SPA, fara acordul prealabil al parintilor/reprezentantilor legali ai
acestora.
Drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum
sunt prevazute in GDPR, sunt urmatoarele: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul
la rectificarea datelor, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea datelor, dreptul de a
fi notificat cu privire la rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale,
dreptul de a va adresa autoritatii competente in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
si instantelor de judecata competente.
Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si
semnata, in atentia responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal, la
adresa officedpo08@yahoo.com. In cerere se va preciza daca se doreste ca informatiile sa fie
comunicate la o anumita adresa (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de
corespondenta care sa asigure predarea in mod personal.
Va rugam sa retineti ca:
Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista excepții, de aceea fiecare cerere
primita va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. In masura in
care cererea este intemeiata, va vom facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea
este neintemeiata, o vom respinge, insa va vom informa asupra motivelor refuzului si
asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere si de a te
adresa justitiei.
● Vom incerca sa raspundem solicitarii dumneavoastra in termen de 30 de zile. Cu toate
acestea, termenul poate fi prelungit in conditiile legii, in functie de diferite aspecte,
precum complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a va
identifica intr-un termen util.
●

●

Daca depunem toate eforturile si nu reusim sa va identificăm, iar dumneavoastra nu
ne furnizati informatii suplimentare pentru a putea sa va identificam, nu
suntem obligati sa dam curs solicitarii.

4. UTILIZAREA COOKIE-URILOR
Site-ul nostru utilizează cookie-uri.
Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe
detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de
site-ul https://www.perla1mai.ro.
De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate
de acest subiect. Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează.
Pentru a respecta cerințele stabilite în prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice și prevederile GDPR, tuturor vizitatorilor site-ului li se cere consimțământul înaintea
transmiterii de cookies în computerele acestora. Site-ul nostru folosește cookie-uri proprii și de la
terți, pentru a furniza utilizatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate
nevoilor și interesului fiecăruia. Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și
livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi: – Personalizarea
anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin
accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.
– Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un
feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât s
ă le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori. –
Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip
de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai val
oroasă, mai utilă și mai placută.
– Îmbunătățesc eficiența publicității online.
Ce sunt cookie-urile?
Cookie-urile sunt fragmente de text plasate de către site-urile pe care
le vizitați în computerul dumneavoastră, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care accesa
ți Internetul.
Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a co
lecta informații precum:tipul de browser si sistemul de operare, pagina sursa, denumirea
domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site.
Scopul folosirii cookie-urilor este de a întelege cum folosesc utilizatorii aceasta pagina de
web și ne ajută să adaptăm conținutul website-ului în funcție de nevoile dumneavoastră.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet
Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si
nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului).
Cookie-urile în sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in
cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorill de internet.
Exista 2 categorii mari de cookie-uri:
1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de
cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese
de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/del
ogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
2. Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau
echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie).
Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl
vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third
partycookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a
memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă
pentru utilizatori. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și
politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.
De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la
generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui
utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Un cookie contine informatii care fac legatura între un web-browser (utilizatorul) și un
web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta
poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Exemple de întrebuințări importante
ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): –
Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți,
servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel. – Oferte
adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea
rezultatelor căutarilor în limba Română). – Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind
conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search). – Măsurare, optimizare și
caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce
tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare
de căutare, direct, din alte website-uri). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor
pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Cum și de ce folosim cookie-uri?
În ideea de a oferi un serviciu personalizat utilizatorilor noștri, https://www.perla1mai.ro poate
folosi cookie-uri pentru a facilita stocarea și urmărirea preferințelor dvs. Spre exemplu, putem
folosi cookie-uri pentru a vă putea identifica și pentru a vă putea furniza informații și servicii
bazate pe preferințele pe care vi le-ați exprimat în vizitele dvs. anterioare. De asemenea, rețele
terțe de publicitate online pot folosi cookie-uri pentru a putea adapta mesajele publicitare în
funcție de preferințele dumneavoastră.
Folosirea cookie-urilor este un standard actual la majoritatea dintre siteurile pe care le vizitați.
Majoritatea browserelor sunt setate să accepte cookie-uri. Daca însă nu doriți acest lucru, puteți
reseta browserul dvs. fie să vă anunțe ori de câte ori primiți câte un cookie fie să refuze
acceptarea cookie-urilor. Trebuie însă să știți că unele secțiuni ale siteului nostru nu vor putea fi
vizualizate normal dacă ați setat browserul dvs. să respingă cookie-urile. Trebuie de asemenea să
rețineți că ori de câte ori dezvăluiți în mod voluntar informații personale în mediul de
comunicare online, programul de e-mail, programul de FTP, serviciile de mesagerie, informația
dezvăluită de dvs. poate fi ușor colectată și folosită de persoane neautorizate.
Deși https://www.perla1mai.ro face tot posibilul să protejeze informația dvs. personală,
https://www.perla1mai.ro nu vă poate asigura sau garanta securitatea oricărui tip de informație
pe care ni-l transmiteți, astfel încât transmiterea informației într-un mediu inadecvat se face pe
propria dvs. răspundere. Trebuie să înțelegeți de asemenea că sunteți unicul responsabil pentru
menținerea secretului informațiilor (parole, nume de utilizator, etc), legate de conturile pe care
le-ați dobândit ca urmare a folosirii serviciilor oferite de noi.
Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site
O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: – Cookie-uri de performanță a
site-ului- Cookie-uri de analiză a vizitatorilor- Cookie-uri pentru geotargetting- Cookie-uri de
înregistrare- Cookie-uri pentru publicitate- Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate
Care sunt cookie-urile folosite de către acest site
Google Analytics – Vezi Google Analytics Privacy pentru mai multe detalii despre ce informații
colectează Google Analytics
Securitate si probleme legate de confidențialitate
Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de
cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica
sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste
funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre
preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte
siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt

conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul
procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de
acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a
vizitat un anumit site.
Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies. Particularizați-vă setările
browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al
securității utilizării cookie-urilor.
Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge
datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă
de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la
închiderea sesiunii navigare. Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware. Multe
dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.
Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze
vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.
Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil
de vizitat și folosit. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie
acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu,
dacă un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. 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.
Actualizări
Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Vă
rugam să vizitaţi această pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora şi a noilor
informaţii.

