
Regulament si acord participare webinar de educație financiara Money Talk 

 

1.Organizator webinar  

Money Talk este un webinar organizat de către Orange România S.A. (denumită în continuare 

„Organizatorul”), o societate din România, cu sediul social în Bucuresti, bd. Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 

1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10178/1996, CUI 9010105, cod de înregistrare în scopuri 

de TVA RO9010105, capital social subscris şi vărsat 93.596.732,50 lei. 

2. Acord pentru participarea la webinar Money Talk 

Prin  acordul dat de către dumneavoastră pentru participarea la webinarul Money Talk declarați că ați fost 

informat în mod corect și complet cu privire la condițiile de participare și că vă exprimați acordul informat, 

în conformitate cu prevederile prezentului document și sunteți de acord cu prelucrarea datelor personale 

în scopul participării, organizării și desfășurării webinarului. 

Dumneavoastră, în calitate de participant la webinar, vă asumați întreaga responsabilitate asupra exactității 

tuturor datelor furnizate.  

3.  Locul și desfășurarea webinarului 

Webinarul este organizat și se va desfășura pe teritoriul României, în mediul online, prin accesarea 

serviciului Zoom și prin accesarea paginii web Money Talk | Tech a Break | Orange, 

https://www.orange.ro/techabreak/money-talk. 

 

4. Durata webinar 

Webinarul se desfășoară in zilele de 11 si 12 octombrie 2022, de la ora 18:30,  pe o durata de 2 ore, cu 

respectarea prevederilor și condițiilor înscrise în prezentul document. 

5. Condiții de participare  

Participarea la prezentul webinar este gratuita, iar pentru  a participa trebuie sa îndepliniți următoarele 

condiții: 

• Sunteți o persoană fizică cu vârsta de cel puțin 18 ani și capacitatea deplină de exercițiu; 

• Va inregistrati in vederea participarii la webinar pe platforma 

https://www.orange.ro/techabreak/money-talk  completand formularul de inscriere; 

• Ati luat la cunostinta ca participarea la webinar se face in ordinea inscrierilor si ca numarul limita 

este de 30 participanti/webinar. După înscriere, îți vom trimite un e-mail prin care te vom informa 

dacă ești printre participanți sau pe lista de așteptare. Dacă ești printre participanți, înainte de 

eveniment îți vom trimite un e-mail cu linkul pentru conectarea la webinar. 

 

• Sunteți de acord cu participarea la webinar și, implicit, cu prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

https://www.orange.ro/techabreak/money-talk
https://www.orange.ro/techabreak/money-talk


6. Detalii referitoare la organizarea și desfățurarea webinarului  

Prin organizarea acestui curs dorim să oferim participantilor informatii despre cum sa gestioneze mai bine 

banii, prin abordarea urmatoarelor subiecte:  

• Care sunt pericolele și oportunitățile economice actuale 
• Cum să faci corect bugetul personal sau al familiei 
• Ce metode practice ai pentru controlul cheltuielilor în contextul actual de inflație și dobânzi mai mari 
• Cum să economisești eficient 
• Cât de importante sunt fondul de urgență și fondul de siguranță 
• Cum să gestionezi cheltuielile neprevăzute 
• Care sunt regulile în achizițiile mari: locuința și mașina personale 
• Cum poți achita rapid și eficient creditul ipotecar 
• Care sunt cele mai mari greșeli financiare pe care să le eviți 

Pentru a putea participa la webinar trebuie să aveți acces la un dispozitiv conectat la Internet și să accesați 

link-ul transmis prin e-mail pentru înregistrarea în cadrul Zoom, în camera creată și dedicată exclusiv 

webinarului, urmând pașii următori: după înregistrarea în aplicația on-line Zoom, veți accesa o conferință 

creată de către persoana desemnată să susțină acest curs Adrian Asoltanie, expert educatie financiara, 

conferință in cadrul căreia veți partaja imaginea si vocea.  

Pe toată durata desfășurării Webinarului, persoana desemnată pentru susținerea acestuia va putea 

interacționa auditiv și video cu participantul. 

7. Răspundere  

Prin participarea la webinar sunteți de acord și vă obligați să respectați toate clauzele stabilite prin 

prezentul document.  

Orange România S.A. a pus la dispoziția participantului toate informațiile necesare pentru exprimarea 

consimțământului neviciat, liber exprimat și specific cu privire la încheierea și asumarea expresă a 

prezentului Acord și cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul participării la webinar. 

Organizatorul nu este responsabil și nu răspunde față de de participant, sau față de orice altă persoană 

pentru niciun fel de prejudicii directe, indirecte, speciale, consecvente sau incidentale, sau alte daune. 

Organizatorul nu este răspunzător pentru utilizarea, condițiile și prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către furnizorii serviciilor platformelor on-line accesate pentru participare/înregistrare/desfășurarea 

prezentei webinarului, anume Zoom  și declară că nu răspunde față de  dumneavoastră pentru niciun fel 

de prejudicii directe, indirecte, speciale, consecvente sau incidentale, sau alte daune, pentru care furnizorii 

serviciilor platformelor on-line terțe mentionate sunt răspunzatori. 

8. Reclamații și litigii 

Orice reclamaţie care are legatură cu desfăşurarea webinarului va fi adresată în scris Organizatorului, la 

adresa sediului social specificată în prezentul Regulament sau prin e-mail la adresa reclamatii@orange.ro, 

în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 



Eventualele reclamaţii vor cuprinde în mod obligatoriu datele dumneavoastră de identificare, în calitate de 

participant la webinar, precum şi motivele de fapt care stau la baza reclamaţiei. 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la webinar se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în 

cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din 

Bucureşti. 

9. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

a. Orange România – operatorul de date cu caracter personal 
 

Orange România, cu sediul în Europe House, b-dul Lascăr Catargiu nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, 
București, România,  J40/10178/1996, Cod Unic de Înregistare: 9010105, ca organizator al webinar-ului 
Money Talk, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter personal într-un 
mod confidențial, sigur și transparent. 
 

b. Orange România vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice cereri sau întrebări legate de 
modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate 

 
Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale,  puteți 
utiliza adresa dedicată dpo@orange.ro. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa 
și prin poștă la adresa b-dul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, sector 1, cod poștal 010665, București, România, în 
atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Orange România. Vă rugăm ca în subiectul mesajului să 
precizați că este vorba de webinar Money Talk. 
 
Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale (avându-se în vedere și 
posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite). 
 

c. categorii de date cu caracter personal prelucrate  

Pentru participarea la webinar , Societatea va colecta de la dumneavoastră următoarele categorii de date 

cu caracter personal : 

- Date de identificare : nume, prenume , număr de telefon de contact, adresa de email. 

- opțional, în cadrul Zoom, în camera creată creată de către persoana desemnată să susțină acest 

curs și dedicată exclusiv webinarului: imagine și voce; 

Refuzul de a furniza datele personale de identificare sau de a adera la prezentul Acord reprezintă 

neparticiparea la webinar. 

d. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul participării la webinar 

Datele cu caracter personal ale participanților la webinar vor fi prelucrate de către Orange România , în 

calitate de organizator. În mod direct în vederea : organizării și desfășurării webinarului.  

e. În calitate de participant la webinar, aveți drepturi specifice cu privire la datele dumneavoastră cu caracter 

personal 

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi: 

mailto:dpo@orange.ro


- dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele 

dumneavoastră cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre 

modul de prelucrare; 

- dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter 

personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete; 

- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele 

cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru 

îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, 

datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; 

- dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați 

exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor 

cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de 

datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp 

în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal 

prevalează asupra drepturilor dumneavoastră; 

- dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime 

pentru a prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și 

libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

- dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, 

pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod 

curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator; 

- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP); 

- dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului în cazul în care considerați că 

drepturile de care beneficiați au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu 

caracter personal fără a se respecta dispozițiile legale în materie; 

- dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct 

de vedere juridic a unei autorități de supraveghere care vă vizează; 

- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv 

profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu 

excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară sau permisă de lege. 

f. Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange România către partenerii implicați în 
susținerea webinarului sau către alte persoane autorizate 
Orange Romania poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele 

situații: 

- Afiliați: datele personale pot fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime 

- Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenori 

care să asiste societatea în derularea Campaniei. Orange Romania solicită acestor terțe părți să 

respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la 

datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris, 

- Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății, 



- Autorități publice: Orange România poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune 

acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este 

necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor 

juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații. 

g. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane 

Întrucât la webinar pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii 

acestuia, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.  

h. Orange România a aplicat măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale 
participanților și a implementat și durate specifice pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este 
necesar pentru îndeplinirea scopului declarat 

Securitatea datelor: pentru a garanta siguranța datelor personale, Orange România a implementat o serie 
de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriale general acceptate în acest 
sens. Aceste mijloace de protecție nu acoperă acele date personale pe care participanții aleg să le comunice 
în spații publice online sau offline. 
 
Păstrarea datelor: Datele cu caracter personal  la care Orange România a avut acces în scopul organizării și 

desfășurării webinarului vor fi stocate de către Societate pe perioada desfășurării acestuia,  cât și pentru o 

perioadă de pâna la 10 zile de la încheierea webinarului   în vederea documentării experienței 

participanților și a îmbunătățirii webinarului.  

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Orange România va șterge/distruge aceste 

date de pe mijlocele de prelucrare și stocare într-un mod sigur. 

 i. Societatea are dreptul de a modifica prevederile articolului 9 oricând pe durata desfășurării webinarului. 

Orice astfel de modificare va fi va fi adusă la cunoștința dumneavoastră prin aceleași mijloace prin care ațiu 

fost încunoștințatie cu privire la înscrierea și participarea la webinar. 

 

 

 

 


