Regulament pentru eliberarea cardului personalizat, "Card Borsec"
-Adoptat prin decizia nr. 1/2021 al Consiliului de administrație al SC Dezvoltare
Urbană SRL-

1. Entitatea emitentă a cardului: SC Dezvoltare Urbană SRL.
2. Datele firmei: Adresa: Oraş Borsec, Str. CARPAŢI, Nr. 6/A, Județ Harghita; cod fiscal
24642172, număr înregistrare Reg.Com. J19/1008/2008
3. Scopul Cardului Borsec: oferirea de reduceri persoanelor care își au, la momentul cererii,
reședința în localitatea Borsec pentru utilizarea pârtiilor de schi şi a pistei de bob de vară din
cadrul Complexului de Schi "Speranţa". Schimbarea ulterioară a adresei nu influențează
valabilitatea cardului.
Instructorii de schi pot folosi cardul numai în scop personal. Folosirea cardului în cadrul
orelor prestate nu este permisă.
4. Cardul se solicită prin completarea unei cereri la Centrul Naţional de Informare şi
Promovare Turistică din Borsec, completarea realizându-se în fața angajaților primăriei care
lucrează acolo.
5. Solicitanții sunt obligați să ofere următoarele date: numele şi prenumele, adresa, numărul
de telefon, copia cărții de identitate, adresa de e-mail.
6. Date inscripționate pe "Card Borsec": nume şi prenumele, adresă.
7. În cazul persoanelor cu vârsta sub 14 ani, cererea va fi completată şi semnată de unul dintre
părinții sau tutorele oficial al copilului, certificând că minorul are o adresă de reşedinţă în
Borsec.
Prin completarea și semnarea cererii, părintele sau tutorele oficial este de acord cu utilizarea
datelor cu caracter personal ale minorului, așa cum este prezentat în regulament.
8. În cazul persoanelor cu vârsta peste 14 ani, cererea trebuie completată personal şi trebuie
ataşată copia cărţii de identitate. În plus, persoanele cu vârsta sub 18 ani trebuie să anexeze o
declarație de consimțământ, semnată de un părinte sau tutore oficial, în care părintele sau
tutorele oficial este de acord ca entitatea menționată la punctul 1 să elibereze minorului
"Cardul Borsec".
9. Reducerile oferite prin acest card.
În cazul pârtiilor de schi:
➢ Pentru persoanele cu vârsta peste 14 ani:
▪ În zilele lucrătoare (luni-vineri) – 50% reducere din preţul total al fiecărui serviciu;

▪

în weekend (sâmbătă-duminică) – 20% reducere din prețul total al fiecărui
serviciu;
➢ Pentru persoanele cu vârsta sub 14 ani:
▪ În zilele lucrătoare (luni-vineri) - 50% reducere din prețul total al fiecărui serviciu;
▪ în weekend (sâmbătă-duminică) - 20% reducere din prețul total al fiecărui serviciu;
În cazul pistei de bob d vară: se acordă 20% de reducere pentru fiecare utilizator al cardului
pe toată perioada săptămânii.
10. Valabilitatea Cardului Borsec: nelimitat
11. Cardul de reducere este netransferabil. Dacă se încearcă validarea / utilizarea cardului de
către altcineva decât persoana numită pe acesta, cardul îşi pierde automat valabilitatea.
12. Prin completarea și semnarea cererii de solicitare al cardului, doritorul este de acord şi
acceptă prezentul regulament, cu eventualele completări ulterioare.
13. Taxa de răscumpărare a „Cardului Borsec” este de 10 lei.
14. Primul set de carduri de reducere se vor emite după înregistrarea a 25 de cereri.
15. Entitatea juridică menționată la punctul 1 din prezentul regulament, se angajează să
utilizeze datele personale colectate numai în scopurile descrise în prezentul regulament.
16. Politica de confidențialitate
Definiții:
❖ „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este
o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un
element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale
❖ „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor
cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
❖ „persoana vizată”: persoana care completează și semnează cererea de emitere a
„Cardului Borsec”
❖ „operator”: firma SC Dezvoltare Urbană SRL.., cu sediul în Borsec,s str. Carpați nr.
6/A, Ciucani nr. 8, jud. Harghita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.
J19/928/2006, cod fiscal RO19134984.

Această politică se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal pe acest site operată de
oparator.
Prelucrarea datelor cu caracter personal pe site se face conform Regulamentului GDPR în
vigoare (Legea 679 din 27 aprilie 2016).
Aceste date sunt următoarele:
❖
❖
❖
❖

nume și prenume
număr telefon
adresa de e-mail
adresa poștală

Aceste date sunt prelucrate numai după completarea și semnarea, predarea și înregistrarea
cererii de eliberare „Borsec card”.
Dreptul de a cere ștergerea datelor prelucrate:
Aveți dreptul de a cere ștergerea datelor cu caracter personal colectate și prelucrate pe site
prin trimiterea următorului formular prin e-mail la turism.borsec@gmail.com sau prin poșta la
adresa firmei.
Operatorul nu a înstrăinat şi nu va înstrăina către terţi niciodată date cu caracter personal
despre „persoanele vizate”.

