
1 
 

Regulamentul intern privind protecția datelor cu caracter personal  

PENSIUNEA HARMONIA MUNDI 

  

PROTECȚIA DATELOR 

I. Operator de date 

GĂZDAC AGNES INTREPRINDERE INDIVIDUALA, firmă deținătoare a pensiunii 

HARMONIA MUNDI  

Sediul social: Vlaha, principal 424F, jud. Cluj 

Număr de înregistrare în registrul comerțului: F12/2156/2013 

Cod de identificare fiscală: RO32379175 

Număr de telefon: 0743126684 

Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal: Găzdac Agnes 

e-mail: contact@castellumharmoniamundi.ro  

Societatea noastră respectă drepturile cu caracter personal ale Clienților săi, prin urmare, a 

întocmit următorul Regulament al operării de date (în continuare: Regulament ), care este 

disponibil în format electronic pe pagina web oficială ale Societății, respectiv pe suport de hârtie 

la receptive. 

Societatea, în calitate de operator de date declară, că pe parcursul gestionării datelor își 

desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. CXII din 2011 privind dreptul la 

autodeterminare informațională și libertatea informației (în continuare: „Legea privind protecția 

datelor“). 

Datele personale sunt gestionate de către Societate numai în scopuri prestabilite, pentru perioada 

de timp necesară, și în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor. Societatea 

gestionează numai acele date cu caracter personal, care sunt indispensabile pentru realizarea 

scopului de gestionare a datelor și sunt adecvate pentru atingerea obiectivului. 

Orice declarație de drept care conține un consimțământ acordat de către un minor sub vârsta de 

șaisprezece ani este valabilă numai cu acordul – sau consimțământul ulterior – al 

reprezentantului legal al acestuia. 

În toate acele cazuri, când Societatea folosește datele colectate în alte scopuri decât scopul inițial 

al colectării, despre acest fapt informează persoana în cauză, și solicită consimțământul său 

prealabil, expres, respectiv asigură posibilitatea interzicerii de către acesta a utilizării datelor. 
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În decursul gestionării datelor, datele cu caracter personal colectate de Societate pot fi accesate 

numai de acei angajați sau parteneri contractuali ai Societății care au sarcini specifice legate de 

gestionarea datelor. 

I. Definirea noțiunilor 

Persoană vizată: orice persoană fizică determinată, identificată sau identificabilă – direct sau 

indirect – cu ajutorul unor date cu caracter personal; 

Date personale: date care pot fi asociate cu persoana vizată – în special numele, codul numeric 

personal, și una sau mai multe caracteristici fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau 

sociale specifice persoanei vizate -, precum și orice concluzie referitoare la persoana vizată care 

poate fi dedusă din datele respective; 

Date speciale: date cu caracter personal referitoare la originea rasială, naționalitatea, opinia 

politică sau apartenența la un partid, convingeri religioase sau ideologice, apartenența la 

organizații de reprezentare și promovare a unor interese specifice, viața sexuală, precum și datele 

cu caracter personal referitoare la sănătate, dependențe patologice și date de cazier judiciar; 

Consimțământ: manifestarea voluntară și categorică a voinței persoanei vizate, bazată pe 

informații adecvate, și care exprimă în mod clar acordul său la gestionarea integrală sau limitată 

numai la anumite operațiuni a datelor proprii; 

Obiecție: declarația persoanei vizate în care se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal 

și solicită sistarea gestionării, respectiv ștergerea datelor; 

Operator de date: acea persoană fizică sau juridică sau acea organizație fără personalitate 

juridică, care are sarcina determinării, independent sau împreună cu alții, a scopului prelucrării 

datelor, luării de decizii privind prelucrarea datelor (inclusiv decizii legate de mijloacele 

utilizate), și punerii în aplicare a acestor decizii independent sau prin intermediul unui procesor 

de date cu care a semnat contract; 

Gestionarea datelor: înseamnă – indiferent de metoda utilizată – orice operațiune sau set de 

operațiuni efectuate pe date, în special colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, 

modificarea, utilizarea, interogarea, transmiterea, publicarea, coordonarea sau interconectarea, 

blocarea, ștergerea sau distrugerea, precum și împiedicarea utilizării ulterioare, realizarea de 

fotografii, înregistrări audio sau video, precum și înregistrarea unor caracteristici fizice (de 

exemplu, amprente digitale și palmare, mostre ADN și fotografiile irisului) care fac posibilă 

identificarea persoanei; 

Transmiterea datelor: punerea datelor la dispoziția unei anumite terțe persoane; 

Divulgare: punerea datelor la dispoziția oricărei persoane (dezvăluire); 

Ștergerea datelor: deformarea datelor în așa fel încât restaurarea lor nu mai este posibilă; 
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Marcajul datelor: asocierea datelor cu anumite semne de identificare în scopul distincției lor; 

Blocarea datelor: marcajul datelor cu un semn distinctiv în scopul limitării prelucrării acestora pe 

o durată determinată sau permanent; 

Prelucrarea datelor: efectuarea unor sarcini tehnice legate de operațiunile de gestionare a datelor, 

independent de metodele sau mijloacele utilizate pentru efectuarea acestor operațiuni sau de 

locul de aplicare, cu condiția ca sarcinile tehnice să fie efectuate pe datele în discuție; 

Procesorul de date: este acea persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate 

juridică, care efectuează prelucrarea datelor pe baza unui contract – inclusiv contractele încheiate 

în baza prevederilor legale – încheiat cu operatorul de date; 

Persoană terță: este acea persoană fizică sau juridică sau o organizație fără personalitate juridică, 

care este diferită de persoana vizată, de operatorul de date sau de procesorul de date; 

Incident de confidențialitate: gestionarea sau prelucrarea ilegală a datelor cu caracter personal, în 

special accesul neautorizat, alterarea, transmiterea, divulgarea, ștergerea sau distrugerea, precum 

și distrugerea și deteriorarea accidentală. 

II. Gestionări de date 

II.1. Utilizarea de servicii hoteliere 

În cadrul acestor servicii, gestionarea oricăror date cu caracter personal se bazează pe 

consimțământul voluntar al persoanei vizate, și are ca scop asigurarea furnizării serviciilor și 

menținerea contactului. Cu excepțiile menționate în anumite subparagrafe, datele personale 

menționate în acest paragraf sunt păstrate de Societate pentru o durată prevăzută în normele 

fiscale și contabile, apoi la expirarea termenului sunt șterse. 

II.1.1. Rezervare de cameră 

Cu ocazia rezervării de cameră pe cale online, personală (pe fond de hârtie) sau prin telefon, 

Societate solicită/poate solicita de la Clienți furnizarea următoarelor date: 

 titlul (opțional); 

• prenumele; 

• numele de familie; 

• adresa (strada și numărul, localitatea, codul poștal, țara); 

• adresa e-mail; 

• numărul de telefon mobil 

• tipul cardului bancar/cardului de credit; 

• numărul cardului bancar/cardului de credit; 

• numele titularului cardului bancar/cardului de credit; 

• data expirării cardului bancar/cardului de credit; 

• codul CVC/CVV al cardului bancar/cardului de credit (aceste coduri de verificare sunt 
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cunoscute la MasterCard sub denumirea Card Validation Code (CVC2), iar la Visa 

International se folosește Card Verification Value (CVV2)). 

Informații suplimentare referitoare la gestionarea datelor legate de rezervări de camere, pot fi 

cerute prin trimiterea unui mesaj la adresa de e-mail 

contact@castellumharmoniamundi.ro; 

II.1.2. Formular de înregistrare 

La utilizarea anumitor servicii hoteliere, Clientul va completa un Formular de înregistrare, în 

care își dă consimțământul, ca acele date ale sale, care trebuie furnizate în mod obligatoriu în 

scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în legislația aferentă (în special, reglementările 

referitoare la regimul străinilor și taxa hotelieră), a documentării îndeplinirii acestor obligații, și 

în continuare în scopul identificării Clientului Societatea să le gestioneze pentru o perioadă de 

timp pe parcursul căreia autoritatea competentă poate să verifice îndeplinirea obligațiilor 

determinate în normele juridice date: 

 numele și prenumele, 

• domiciliul 

• cetățenia (această informație are numai scop statistic, dată gestionată fără a putea fi 

asociată ulterior cu persoana dată), 

• locul și data nașterii. 

În cazul cetățenilor provenind din țări terțe, operarea următoarelor date este prevăzută de 

normele juridice: 

 pe lângă date personale de identificare, trebuie furnizate și datele de identificare ale 

pașaportului sau documentului de călătorie, 

 

Furnizarea de către Client a datelor obligatorii este condiția folosirii serviciilor hoteliere. 

Prin semnarea Formularului de înregistrare Clientul consimte la gestionarea, respectiv arhivarea, 

de către Societate, în termenul indicat mai sus, a datelor sale cu caracter personal furnizate, ca 

dovadă a semnării și îndeplinirii, executării contractului, precum și în scopul executării unor 

eventuale creanțe. 

Detalii suplimentare despre gestionarea datelor personale furnizate pe formularul de înregistrare 

pot fi obținute prin solicitare scrisă la adresa de email: contact@castellumharmoniamundi.ro; 

II.1.3. Datele cardurilor bancare 

Societate va folosi datele cardurilor bancare, cardurilor de credit, conturilor bancare înregistrate 

cu ocazia rezervărilor de cameră numai în măsura și pentru perioada de timp necesare pentru 

exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor sale. Datele sunt gestionate de partenerii 

bancari contractuali ai Societății. Detalii suplimentare despre aceste gestionări de date pot fi 
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obținute prin vizitarea paginilor web ale băncii noastre partenere: www.otpbank.ro 

Informații suplimentare despre datele cardurilor bancare gestionate de anumite subsisteme ale 

firmei noastre  pot fi obținute prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa de e-

mail: contact@castellumharmoniamundi.ro; 

II.2. Contact 

Societatea poate fi contactată de oricine prin e-mail. Mesajele astfel primite sunt gestionate de 

Societate până la rezolvarea cererii/întrebării respective, iar după rezolvarea cererii/întrebării 

aceste e-mailuri sunt arhivate și stocate pentru 5 (cinci) ani. 

 

III.1. Siguranța datelor 

Societatea gestionează datele personale în mod confidențial, și nu permite accesul persoanelor 

neautorizate la acestea. Societatea protejează datele personale în special împotriva accesului 

neautorizat, alterării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, distrugerii sau deteriorării 

accidentale, precum și a inaccesibilității intervenită din cauza schimbării tehnologiei. Societatea 

ia toate măsurile pentru a asigura siguranța protecției tehnice a datelor personale. 

III.2. Transmiterea datelor 

Societatea își rezervă dreptul de a transmite, în cazurile prevăzute de lege, datele personale 

gestionate de ea către autoritățile competente, instanțele judecătorești în conformitate cu 

solicitările lor, chiar și fără acordul expres al persoanei vizate. 

 

IV.  Drepturile persoanei vizate 

Conform RGPD UE 679/2016, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi: 

 DreptuI de acces al persoanei vizate; 

 Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte; 

 Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"); 

 Dreptul la restricționarea prelucrării; 

 Dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal 

sau restricționarea prelucrării; 

 Dreptul la portabilitatea datelor; 

 Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal; 

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

inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau 

o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă. 


