
Politica de confidentialitate 

La Bucharest10k.com (" Bucuresti International 10K","bucharest10k.com", "noi", "noi" sau "al nostru") 
pretuim confidentialitatea dumneavoastra. (Stim ca toata lumea spune acest lucru, dar noi chiar o luam 
in serios.) Aceasta politica de confidentialitate explica modul in care vom utiliza, partaja si proteja 
informatiile identificabile pe care le colectam despre tine ("informatii personale") si alegerile pe care le 
faceti. Aceasta politica de confidentialitate se aplica pentru vizitatorii site-ul www.bucharest10k.com 
("site") si pentru clientii nostri online. Prin vizitarea sau utilizarea site-ul nostru, sunteti de acord cu 
aceasta politica de confidentialitate. 

Aceasta politica de confidentialitate nu se aplica informatiilor despre dumneavoastra colectate de catre 
afiliatii nostrii sau website-uri terte, care pot posta link-uri sau reclame care pot fi accesibile pe site. 
Informatiile colectate de acesti afiliati sau website-uri terte depind de propriile lor politici de 
confidentialitate. 

INFORMATIILE COLECTATE 

Noi colectam o varietate de informatii despre clientii nostri si de vizitatori la site-ului. 

Informatii colectate automat: Ori de cate ori vizitati site-ul nostru, colectam automat informatii (non 
invazive)  despre tine, si anume: 

•  tranzactiile dumneavoastra cu noi, de exemplu, tipul de produs pe care ati achizitionat si 
costurile pentru fiecare produs; 

•  utilizarea website-ului nostru si dispozitivul pe care il utilizati pentru a accesa site-ul nostru, de 
exemplu, adresa IP, tipul de sistem de operare si browser-ul web utilizat si informatiile legate de 
acestea; si activitatile dumneavoastra pe site-ul nostru, cum ar fi paginile pe care le vizitati. 

INFORMATIILE PE CARE LE NI LE FURNIZATI 

•  daca ne furnizati informatii personale prin completarea unui formular, inregistrare, achizitie, 
sau contactandu-ne, vom colecta aceste informatii personale. De exemplu, daca va inregistrati pe site-ul 
nostru, colectam numele, adresa de e-mail; 

• daca plasati o comanda, vom colecta informatii personale pe care ni le furnizati, cum ar fi 
informatiile de plata. A se vedea sectiunea 'Informatii pentru plata cu Card de Credit sau Card Bancar' de 
mai jos pentru a citi mai multe despre modul in care noi si partenerii nostrii folosim informatiile de 
plata; 

•  daca contactati reprezentantii nostrii pentru servicii cu clientii, de asemenea este posibil sa ne 
furnizati informaţii personale pe care le colectam. Din cand in cand, bucharest10k.com va poate da 
posibilitatea de a participa la tombole, concursuri sau sondaje pe site-ul nostru; 



•  daca participati, vom colecta anumite informatii personale de la dumneavoastra. Participarea la 
aceste tombole, sondaje sau concursuri este complet voluntara si, prin urmare, aveti posibilitatea de a 
alege daca sa furnizati sau nu informatiile solicitate; si 

•  daca veti revizui produsele noastre sau participati la forumuri publice asociate cu site-ul, vom 
colecta informatii personale legate de orice astfel de mesaje sau comentarii. Retineti ca acestea vor fi 
publice deci ar trebui sa fiti atenti inainte de a posta informatii despre dumneavoastra online (in general 
asta este un sfat bun). 

Informatii suplimentare pe care le colectam: din cand in cand, putem colecta informatii suplimentare 
despre clientii nostri de la terti, cum ar fi servicii postale si terti care ne ajuta pentru furnizarea de 
produse si servicii solicitate de dumneavoastra. 

INFORMATII PLATA CU CARD DE CREDIT SAU CARD BANCAR  

Bucharest10k.com foloseste un procesor de plata tert - PayU pentru a procesa platile efectuate pentru 
produsele si serviciile prin intermediul site-ului. Toate platile online vor fi efectuate in conformitate cu 
standardele de securitate date plata Card Industry (PCI) (care  sunt utilizate doar de cei care proceseaza 
platile, cu scopul de a asigura protectia impotriva  fraudei), si sunt criptate inainte de a fi comunicate 
catre acestia. Cu exceptia situatiilor descries mai jos, detaliile cardului de credit comunicate direct din 
browser-ul acestor procesorilor de plati - Bucharest10k.com nu vede Numarul dumneavoastra de Cont 
Permanent  (PAN). Acest lucru inseamna ca formularul de plata este afisat intr-un cadru pe pagina de 
plata sau in afara site-ul nostru. 

NOTIFICAREA SPECIALA PENTRU REZIDENTII UNIUNII EUROPENE 

Site-ul nostru foloseste "cookies" si fisiere care sunt similare cookie-urilor. Cookie-urile sunt 
identificatori alfanumerici creati de browser-ul dumneavoastra la cererea noastra care sunt stocati pe 
computer. Cookie-urile ne ajuta pentru a va distinge de alti utilizatori sau utilizari ale site-ul nostru. 
Pentru informatii detaliate despre cookie-uri pe care le folosim şi scopul pentru care le-am folosi, 
consultati politica noastră pentru cookie-uri (a se vedea mai jos). 

UNDE STOCAM DATELE 

Bucharest10k.com transfera, proceseaza si stocheaza date despre tine pe servere situate in mai multe 
tari, de exemplu, in cazul in care vom subcontracta prelucrare datelor, sau partaja informatiile 
dumneavoastra personale cu terte parti pentru scopurile de mai jos. Informatiile dumneavoastra 
personale, prin urmare, pot fi transferate catre, prelucrate si stocate intr-o tara diferita de tara 
dumneavoastra de resedinta, si supuse legilor privind confidentialitatea, care sunt diferite de cele din 
tara dumneavoastra de resedinta. Informatiile colectate in cadrul Spatiului Economic European ("SEE") si 
Elvetia pot, de exemplu, sa fie transferate si prelucrate de catre terte parti mentionate mai jos care sunt 
amplasate intr-o tara din afara SEE sau Elvetia, unde puteti avea mai putine drepturi in legatura cu 
informatiile personale. Prin utilizarea site-ului si furnizarea informatiilor dumneavoastra personale, 



sunteti de accord cu transferul, prelucrarea si stocarea informatiilor dumneavoastra personale in alte 
tari decat tara dumneavoastra de resedinta. 

UTILIZAREA INFORMATIILOR 

Noi folosim informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra in urmatoarele scopuri: 

•  pentru a mentine si a imbunatati Website-ul nostru, inclusiv personalizarea experientei 
dumneavoastra online si pentru a asigura prezentarea continutul in cel mai eficient mod pentru 
dumneavoastra; 

•  functionarea noastra in afaceri, inclusiv furnizarea de informatii, produse si servicii pe care 
solicitati, si alte actualizari administrative sau tranzactionale; 

•  sa va informam despre produsele si serviciile pe care noi oferim si care sunt similare cu cele 
deja le-ati achizitionat sau in care sunteti interesat; 

•  sa va oferim, sau sa permitem tertilor sa va ofere, informatii despre produse si servicii care va 
pot interesa (in cazul in care ati consimtit sa primiti astfel de comunicatii); 

•  pentru a va anunta despre modificarile in Website, serviciile noastre, sau Termenii de Utilizare si 
Politica de Confidentialitate; 

•  in efortul noastru de a mentine Website-ul in conditii de siguranta si protejat; 

•  pentru a masura sau intelege eficienta campaniei de publicitate oferita dumneavoastra si altora, 
si pentru a eficientiza eforturile viitoare de marketing ale noastre si cele ale tertilor; si 

•  pentru a administra Website-ul nostru si pentru operatiunile interne, inclusiv pentru rezolvarea 
problemelor, analiza de date, cercetare, testare, date statistice. 

Putem, de asemenea, combina informatiile pe care ni le furnizati (cum ar fi datele de inregistrare) si 
informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra (cum ar fi informatii despre comenzile 
dumneavoastra) si/sau cele primite din alte surse, si sa folosim aceste informatii combinate in scopurile 
mentionate mai sus. 

DEZVALUIREA DE INFORMATII 

Putem dezvalui unor terte parti informatii despre clientii nostri si vizitatori ai Website-ul. 

Grup de firme: Putem partaja informatiile dumneavoastra personale cu orice membru al grupului nostru 

Operatiuni de afaceri: Pentru a indeplini anumite functii, cum ar fi comanda, procesarea comenzii, 
procesarea de platii, livrarea postei electronice, sau marketing-ul, putem angaja alte companii pentru a 
efectua servicii in numele nostru. Putem dezvalui informatii personale pe care colectam despre 
dumneavoastra acestor companii pentru a le permite sa efectueze aceste servicii. Cu titlu de exemplu, 
informatii legate de comanda dumneavoastra, pe care le combinam cu alte informatii personale (cum 



am explicat mai sus) pot fi partajate cu furnizorii nostri de servicii care ne ajuta cu eforturile noastre de 
marketing. 

Partenerii terti: Exista posibilitatea sa colaboram cu parti terte pentru a va oferi informatii despre 
produse sau servicii care credem ce va pot interesa. Vom furniza informatiile personale tertilor numai 
daca ati consimtit sa primiti astfel de informatii. 

Organele de drept, Protectia Bucharest10k.com si a clientilor nostri: De asemenea, putem divulga 
informatiile personale in alte circumstante prevazute de lege. Ne rezervam de asemenea dreptul de a 
dezvalui informatiile dumneavoastre personale atunci cand credem ca dezvaluirea este necesara pentru 
a coopera cu ancheta unor activitati posibil ilegale, a pune in aplicare Termenii de utilizare, sau pentru a 
proteja drepturile sau proprietatea Bucharest10k.com sau altele.  

Fuziune, vanzarea sau achizitionarea: Aditional este posibil ca in viitor o alta societate poate dobandi 
Bucharest10k.com sau activele sale, sau ca Bucharest10k.com se poate asocia sau achzitiona o alta 
companie pentru a continua sa functioneze ca o entitate combinata. In cazul in care orice astfel de 
tranzactie apare, este posibil ca informatiile clientilor nostrii, inclusiv informatiile personale ale 
dumneavoastra, sa fie transferate la noua entitate ca o parte a activelor Bucharest10k.com. In cazul unui 
astfel de eveniment, vom actualiza aceasta politica pentru a reflecta orice modificare cu privire la  
proprietarul sau controlul informatiilor personale ale dumneavoastra. 

CONEXIUNI CATRE PRODUSE SI SERVICII OFERITE DE TERTI 

In timp ce vizitati sau folositi Website-ul, va pot fi prezentate oportunitati de a achizitiona produse sau 
servicii oferite de parti terte. Aceste produse si servicii sunt oferite si furnizate de companii 
independente. Daca dati clic pe una dintre ofertele prezentate, veti fi redirectionat pe website-ul partii 
terte, si orice informatii pe care le furnizati ca raspuns la oferta vor guvernate de politica de  
confidentialitate si alte politici ale acelei parti terte. Nu garantam securitatea informatiilor personale, 
atunci cand utilizati aceste website-uri terte sau ca operatorul website-ului pentru aceste parti terte  
sunt conforme cu legislatia si reglementarile aplicabile de protectie a datelor. 

OPTIUNILE DUMNEAVOASTRA 

Comunicatii din partea Bucharest10k.com: daca doriti sa nu primiti comunicatii e-mail din partea 
Bucharest10k.com cu privire la produsele si serviciile care v-ar putea interesa, oferite de noi sau de parti 
terte, puteti sa dati clic pe linkul de dezabonare in partea de jos a e-mailurilor noastre. Este posibil sa va 
contactam prin e-mail sau telefon, cu exceptia cazului in care veti solicita sa fiti adaugat pe lista noastra 
Nu-apel si/sau lista Nu-email, contactandu-ne folosind detaliile de mai jos si indicand preferintele 
dumneavoastra. Va rugam sa va asigurati ca trimiteti numele exact, adresa de e-mail, adresa 
rezidentiala, numerele de telefon si lista sau listele pe care doriti sa fiti inclus (Nu-apel, si/sau Nu-Email). 
Chiar daca optati sa fiti exclus din campanii marketing e-mail sau alegeti sa fiti plasat intr-una din aceste 
liste, putem inca sa comunicam cu dumneavoastra folosind oricare dintre aceste metode in scopurile 
necomerciale mentionate mai sus in sectiunea “Utilizarea de informatii". 



Va rugam sa retineti ca informatiile dumneavoastra personale pot ramane in evidentele noastre arhivate 
si dupa ce dumneavoastră optati sa fiti exclus, dar noi nu le vom pastra pentru mai mult timp decat este 
necesar pentru a indeplini scopurile enumerate mai sus. 

ACTUALIZAREA SI ACCESUL LA INFORMATIILE PERSONALE 

Daca sunteti un rezident al Uniunii Europene, de asemenea, aveti dreptul de a solicita accesul si 
corectarea informatiilor personale pe care le detinem despre tine. Acest drept de acces si corectarea pot 
fi exercitate in conformitate cu Protection Act 1998. Orice cerere de acces poate fi subiectul unei taxe de 
$10 pentru a acoperi costurile noastre pentru a va oferi detalii despre informatiile pe care le detinem 
despre dumneavoastra. 

SECURITATEA WEBSITE-ULUI 

Noi mentinem masuri de siguranta fizice, electronice si procedurale, necesare in mod rezonabil pentru a 
asigura protectia informatiilor dumneavoastra personale impotriva pierderii, utilizarii abuzive, divulgarii 
si modificarii. 

Cu toate acestea, din pacate, transmiterea de informatii prin internet nu este complet securizata. Desi 
vom face tot posibilul pentru a proteja informatiile dumneavoastra personale, nu putem garanta 
securitatea datelor transmise catre website-ului nostru; orice transmisie de date este facuta pe propriul 
risc. 

MODIFICARI LA ACEASTĂ POLITICA DE CONFIDENTIALITATE 

Bucharest10k.com poate revizui aceasta Politica de Confidentialitate din cand in cand, prin afisarea unei 
Politici de Confidentialitate revizuita pe website-ul nostru. Daca vom face schimbari semnificative a 
Politicii de Confidentialitate, vom anunta ca aceasta a fost schimbata pe pagina principala a Website-ului 
si/sau va vom contacta pe e-mail. Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta Politica de 
Confidentialitate in orice moment, deci va rugam sa o verificati frecvent. 

DETALIILE DE CONTACT BUCURESTI10K.COM 

In cazul in care aveti nevoie sa contactati bucharest10k.com, cu privire la aceasta Politica de 
Confidentialitate, puteti: 

•  Trimiteti e-mail la contact@bucharest10k.com 

•  Sunati-ne la +40 724 258 984 - RO 

Cand ne scrieti, va rugam sa includeti numele exact, adresa, numarul de telefon si preferinte sau cereri 
speciale.  

POLITICA DE COOKIES 

Ca cele mai multe website-uri, website-ul nostru www.bucharest10k.com ("site") foloseste "cookies" si 
fisiere care sunt similare cookie-urilor. Cookie-urile sunt utilizate pentru o multitudine de functii diferite, 



cum ar fi facilitarea navigarii intre paginile web in mod eficient, salvarea preferintelor dumneavoastra, 
si, in general, imbunatatirea experientei utilizatorului. Ele pot ajuta, de asemenea, ca reclamele pe care 
le vedeti online sunt mai relevante pentru dumneavoastra si ceea ce e interesant pentru 
dumneavoastra. 

Politica noastra de Cookie-uri ofera informatii despre ce Cookie-uri pot instalate atunci cand vizitati 
Website-ul nostru si cum activati, controlati sau stergeti aceste Cookie-uri. Prin utilizarea Website-ului, 
sunteti de acord cu folosirea Cookie-uri in modul particular explicat in aceasta Politica de Cookie-uri. 

CE SUNT COOKIE-URILE 

Cookies sunt fisiere de text care contin catitati mici de informatii care sunt descarcate pe computerul 
personal, mobil sau alte dispozitive atunci cand vizitati un site website. Cookie-urile sunt apoi trimise 
inapoi la website-ul originar la fiecare vizita ulterioara, sau la un alt site care recunoaste acele cookie-uri. 
Cookie-uri sunt utile, deoarece acestea permit ca un website sa recunoasca dispozitivul unui utilizator. 

Puteti gasi mai multe informatii despre cookie-uri la www.allaboutcookies.org si 
www.youronlinechoices.eu. 

CUM FOLOSIM COOKIE-URI LA BUCHAREST10.COM? 

Mai jos este o lista a tuturor cookie-urile utilizate pe Website-ul definite pe fiecare categorie: 

COOKIE-URI STRICT NECESARE  

Aceste cookie-uri sunt esentiale pentru a va permite sa navigati pe website si de a folosi caracteristicile 
sale, cum ar fi accesarea zonelor securizate ale website-ului. Fara aceste cookie-uri, serviciile pe care le 
solicitati nu pot fi furnizate. 

COOKIE-URI DE PERFORMANTA 

Aceste cookie-uri colecteaza informatii despre cum vizitatorii folosesc website-ul, de exemplu ce pagini 
vizitatorii acceseaza la cele mai multe ori, si daca primesc mesaje de eroare de pe paginile web. Aceste 
cookie-uri nu colecteaza informatii care identifica un vizitator. Toate informatiile pe care aceste cookie-
uri colecteaza sunt cumulate si, prin urmare, anonime. Sunt folosite doar pentru a imbunatati modul in 
care functioneaza website-ul. 

COOKIE-URI FUNCTIONALE 

Aceste cookie-uri permit site-ului sa recunoasca alegerile pe care le-ati facut (cum ar fi limba sau 
regiunea in care sunteti) si furnizeaza caracteristici imbunatatite, mai personale. Acestea pot fi utilizate 
pentru a oferi servicii pe care le-ati solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentarea pe un 
blog. 

COOKIE-URI TARGET SI DE PUBLICITATE 

http://www.youronlinechoices.eu/�


Aceste cookie-uri colecteaza informatii despre obiceiurile de navigare pentru a face publicitatea livrata 
cat mai relevant pentru dumneavoastra si interesele dumneavoastra. Ele sunt de asemenea folosite 
pentru a limita de cate ori veti vedea o reclama, precum si ajuta sa masoare eficacitatea campaniei 
publicitare. Acestea sunt de obicei plasate de retelele de publicitate cu permisiunea noastra. Ele au 
capacitatea sa amintesca ca ati vizitat un website si aceste informatii (in format anonim si agregat) sunt 
partajate cu alte organizatii, cum ar fi agentii de publicitate. Destul de des, cookie-uri de target sau de 
publicitate vor fi legate de servicii de functionalitate ale website-ului furnizate de alte organizatii. 

COOKIE-URI DE LA PARTI TERTE 

Atunci cand utilizati Website-ul nostru, pot fi trimise dispozitivului sau browser-ului dvs cookie-uri de la 
terti, de exemplu cand sunt folosite link-uri cu continut incorporat sau catre retelele de socializare. Este 
important sa stiti ca nu avem acces la, sau control asupra cookie-urile utilizate de aceste companii sau 
site-uri parti terte. Va sugeram sa verificati website-urile terte pentru mai multe informatii despre 
cookie-urile lor si cum puteti sa le gestionati. 

CUM SA GESTIONATI COOKIE-URILE 

Meniul de ajutor al celor mai multe browser-uri  contine informatii despre cum sa activati sau sa 
preveniti browser-ul sa accepte cookie-uri noi, cum sa va notifice browser-ul atunci cand primiti un 
cookie nou si cum sa dezactivati cookie-urile cu totul. De asemenea, puteti dezactiva sau sterge datele 
similare utilizate de browser-ul Firefox, cum ar fi cookie-uri Flash, prin schimbarea setarilor add-on sau 
vizitand website-ul operatorului sau. 

MODIFICARI LA ACEASTA POLITICA DE COOKIES 

Putem revizui aceasta politica din cand in cand, prin publicarea unei politici revizuite pe website-ul 
nostru. Ne rezervam dreptul de a modifica această politica in orice moment, deci va rugam sa o revizitati 
frecvent. 


