
Politica de confidenţialitate 

 

 

Politica de confidenţialitate a Teatrului Municipal Baia Mare stabileşte modul în care 

www.teatrulbm.ro foloseşte si protejează orice informaţie cu caracter personal pe care o 

transmiteţi către www.teatrulbm.ro de fiecare dată când vizitaţi acest website. 

 

Teatrul Municipal Baia Mare vă asigură că sunteți protejat împotriva distribuirii datelor cu 

caracter personal către terți. Absolut toate datele dumneavoastră cu caracter personal transmise 

către noi pentru a vă identifica corect atunci când utilizați site-ul nostru vor fi folosite în deplin 

acord cu prezenta declarație de confidențialitate. 

 

Ce tip de informații personale colectăm: 

 

Datele personale pe care le prelucrăm sunt adresele de e-mail pe care le primim direct de la 

dumneavoastră, atunci când deveniți spectatorul nostru. 

 

Cum prelucrăm datele dvs. personale? 

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a va furniza 

newslettere cu programul spectacolelor și noutățile privind evenimentele organizate de Teatrul 

Municipal Baia Mare. 

Comunicăm date personale către alți destinatari? 

Datele dumneavoastră personale (adresa de e-mail) nu se comunică niciunui alt destinatar, iar 

accesul la baza de date îl au numai persoanele autorizate în acest sens. Noi nu vom vinde, 

distribui sau da spre folosinţă datele dumneavoastră personale către terţi decât dacă suntem 

obligaţi prin lege să facem acest lucru. 

Securitatea datelor dumneavoastră (adresele de e-mail) 

Dorim să vă asigurăm că securitatea datelor dvs. cu caracter personal este bine protejată. Pentru a 

preveni accesul neautorizat la datele dvs. sau divulgarea acestora către terţi am pus la punct mai 

multe proceduri adecvate, fizice, electronice şi administrative, care să securizeze şi să protejeze 
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toate datele pe care le colectăm din mediul online. Puteţi cere informaţii detaliate despre natura 

datelor dvs. personale pe care le deţinem noi. Dacă doriţi o copie a informaţiilor deţinute de noi, 

vă rugăm să faceţi o solicitare în acest sens la adresa de email marketing@teatrulbm.ro 

Newslettere 

Teatrul Municipal Baia Mare ( www.teatrulbm.ro ) folosește serviciile de email ca modalitate 

de contactare a spectatorilor. La înregistrarea ca nou membru al paginii www.teatrulbm.ro , 

utilizatorul trebuie să fie de acord cu abonarea la newsletter. 

Informaţia suplimentară colectată pentru fiecare newsletter trimis se referă la: 

– numărul de newslettere consultate 

–numărul de clickuri pentru fiecare link conţinut în newsletter. 

                                   

Metodologia de abonare/dezabonare la newslettere 

Fiecare abonare la newsletter trebuie să fie confirmată. Confirmarea (dublu opt-in) se face prin 

trimiterea unui email de întâmpinare iniţial, în care se cere utilizatorului să confirme abonarea 

prin apăsarea cu click a linkului unic şi personalizat de confirmare. În acest fel, ne asigurăm 

suplimentar că utilizatorul este de acord de la bun început cu trecerea sa pe lista de newslettere şi 

că adresele de email sunt reale. 

Fiecare newsletter primit conţine informaţii clare despre expeditor şi metodele de dezabonare. 

Dezabonarea se produce la câteva secunde după ce a fost apăsat linkul de dezabonare şi nu vor 

mai fi trimise alte email-uri către utilizatorii care au ales să nu mai primească informaţia în 

cauză, decât dacă aceştia aleg să se aboneze din nou la newsletter. 

Dacă aveţi şi alte întrebări privitor la politica noastră de confidenţialitate sau felul în care 

colectăm şi folosim informaţiile personale, vă rugam de asemenea să ne contactaţi la adresa de 

email: marketing@teatrulbm.ro 

Cum folosim modulele cookie                                                                                                 

Acest site (www.teatrulbm.ro) colectează informații despre computerul dvs., inclusiv adresa dvs. 

IP, sistemul de operare și tipul de browser, pentru administrarea sistemului, analiza traficului și 
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pentru a crea rapoarte. Acestea sunt date statistice despre acțiunile și modelele de navigare ale 

utilizatorilor noștri și nu identifică nici un individ. 

Cookie-urile plasate pe acest site sunt pentru Google Analytics, un instrument de analiză web 

care îi ajută pe proprietarii de site-uri să înțeleagă modul în care vizitatorii se angajează cu site-ul 

lor web, despre care puteți citi mai multe aici. Google Analytics plasează module cookie pentru a 

urmări interacțiunile vizitatorilor, astfel încât să știm cum utilizează vizitatorii site-ul nostru web. 

Putem folosi informațiile pentru a compila rapoarte și pentru a ne ajuta să îmbunătățim site-ul 

nostru. 

Care sunt drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal? 

Prin citirea Politicii de confidenţialitate, ați fost informat despre drepturile dvs. prevăzute în 

Regulamentul european 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal, dreptul la informație, dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul la 

obiecții, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi şters din baza noastră de 

date şi vă daţi consimţământul pentru culegerea informaţiilor mai sus menţionate în scopul 

mentionat. 


