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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

General Data Protection Regulation (RGPD- GDPR) 
 

Subsemnatul/a (Undersigned) .............................................................................................., domiciliat/ă 
în (city)............................................ str..................................................nr ................... bl ............ 
ap............ telefon (phone).......................................... email..........................................................  

 

1 Ce informații colectăm despre tine (What information we collect about you) 
a) "Informații cu caracter personal" - acele informații care te pot identifica și pot include, de 
exemplu, numele și prenumele tău, numărul de telefon, adresa poștală sau adresa de email. Aceste 
informații nu se fac publice pe niciun canal digital sau fizic în afara instituției, și au menirea de a 
facilita comunicarea între candidați și Filarmonica de Stat Oradea. Excepție face cazul numelui și 
al prenumelui care este publicat pe site-ul oficial, împreună cu fotografia portret. ("Personal 
information" - information that can identify you and include, for example, your first and last name, 
phone number, mailing address, or email address. This information is not made public on any 
digital or physical channel outside the institution, and is intended to facilitate communication 
between the candidates and Oradea State Philharmonic. The exception is the name and surname 
that is published on the official website, along with the portrait photo.) 
 
b) "Informații de identitate vizuală"- acele informații cate te pot identifica prin intermediul 
materialelor digitale foto/ video.  Aceste informații sunt publicate în scop de marketing pe toate 
canalele de social media, pe site-ul oficial al instituției, afișe, broșuri, și oricare alt element de 
promovare al evenimentelor, cu scopul de a crește audiența la spectacolele FSO, fără a aduce, prin 
utilizarea lor, beneficii materiale prin monetizare instituției. ("Visual identity information" - that 
information that can identify you through digital photo / video materials. This information is 
published for marketing purposes on all social media channels, on the official website of the 
institution, posters, brochures, and any other element of promotional events, in order to increase 
the audience for Oradea State Philharmonic Concert, without bringing, by using them, material 
benefits by any kind) 
 
Acord privind utilizarea informațiilor personale (Agreement on 
the use of personal information): 
 
   Sunt de acord (I agree) /        Nu sunt de acord (I do not agree)  
                 
 
 Data (date),                                                                                        Semnătură (signature), 

 


