
 

 

 

 

ACORD  

PRIVIND STABILIREA SCOPURILOR și REGULILOR GENERAL APLICABILE 
ÎNTRE OPERATORII ASOCIAȚI, PENTRU PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA  

DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE PRIN INTERMEDIUL 

SITE-ULUI WWW.MOON.RO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moon.ro/


PĂRȚILE: 
Societatea Comercială MOON RESORT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Oraș 
Bușteni, Strada Căprioarei nr. 27, CF 25494 Bușteni, Județ Prahova, înregistrată în registrul 
comerțului sub nr. J29/2362/2020, avand CUI 42044711,prin administrator Brînză Cristian, 
denumită în continuare ”Operatorul 1”; 
 
Societatea Comercială MOON ESCAPE COMARNIC S.R.L., persoană juridică română, cu sediul 
social în Loc. Bușteni, Oraș Bușteni, Str. Căprioarei nr. 27, CF 25494, Județ Prahova, înregistrată 
în registrul comerțului sub nr. J29/1554/2021, CUI 44472048, EUID ROONRC. J29/1554/2021, 
prin administrator Brînză Cristian, denumită în continuare ”Operatorul 2”; 
 
Societatea Comercială MOON CAPITAL S.R.L., cu sediul în Oraș Voluntari, Str. Mircea Eliade nr. 
12B, corp C, ap. 3, Județ Ilfov, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J23/1889/2018, având 
CUI 35451410, prin administrator Brînză Cristian, denumită în continuare ”Operatorul 3” și 
 
Societatea Comercială WOWEFFECT S.R.L., cu sediul în Oraș Voluntari, Str. Mircea Eliade nr. 
12B, corp C, ap. 3, Județ Ilfov, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J23/5645/2021, având 
CUI 29868945, prin administrator Brînză Cristian, denumită în continuare ”Operatorul 4” 
 
Denumiți împreună, în continuare, în prezentul acord, Operatori Asociați 
 
AVÂND ÎN VEDERE dispozițiile art. 26 alin. (1) din REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 
(Denumit în continuare Regulamentul GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 
 

Au hotărât semnarea prezentului ACORD, în următorii termeni și condiții: 
 
1. OBIECTUL 
 
1.1. Prezentul acord stabilește drepturile și obligațiile Operatorilor asociați, privind scopurile, 
modalitatea de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal preluate de aceștia și 
prelucrate prin intermediul site-ului www.moon.ro, folosit în comun de Operatorii asociați, în 
vederea promovării proiectelor acestora, așa cum vor fi aceste proiecte mai jos individualizate. 
 
1.2. Pentru celelalte activități în care Operatorii asociați prelucrează, stochează și utilizează 
date cu caracter personal, care nu fac obiectul proiectelor promovate în comun de Operatorii 
asociați pe site-ul www.moon.ro, fiecare parte contractantă va respecta și aplica în mod 
individual dispozițiile politicii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal adoptată 
la nivel de societate și ale dispozițiilor legale în vigoare. 
 
2. SCOPUL PRELUCRĂRII 
 
2.1. În contextul prezentei asocieri, Operatorul 1 procesează, prelucrează, colectează și 
arhivează datele cu caracter personal furnizate de persoanele fizice pe site-ul www.moon.ro, 
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în legătură cu proiectul Moon Resort Bușteni, în scopul: (i) prestării serviciilor turistice de care 
persoanele fizice beneficiază în cadrul proiectului Moon Resort Bușteni; (ii) îndeplinirii unor 
obligații legale (raportare către autoritățile competente, raportare fiscală și contabilă, etc); (iii) 
prestării serviciilor de organizare de evenimente; (iv) organizării de concursuri; (v) activității de 
publicitate/marketing direct; (vi) activității de supraveghere a siguranței bunurilor, persoanelor 
și locației.  
 
Datele cu caracter personal prelucrate sunt: (i) pentru activitatea de rezervare online -  nume 
și prenume, adresă de email, număr de telefon, adresa, metoda de plată, număr card bancar; 
(ii) pentru înscrierea pe listele de așteptare - nume și prenume, adresa de email și număr de 
telefon; (iii) pentru activitatea de supraveghere a siguranței bunurilor, persoanelor și locației – 
imagine și voce. 
 
2.2. În contextul prezentei asocieri, Operatorul 2 procesează, prelucrează, colectează și 
arhivează datele cu caracter personal furnizate de persoanele fizice pe site-ul www.moon.ro, 
în legătură cu proiectul Moon Village Comarnic, în scopul: (i) prestării serviciilor turistice de 
care persoanele fizice beneficiază în cadrul proiectului Moon Village Comarnic; (ii) îndeplinirii 
unor obligații legale (raportare către autoritățile competente, raportare fiscală și contabilă, etc); 
(iii) prestării serviciilor de organizare de evenimente; (iv) organizării de concursuri; (v) activității 
de publicitate/marketing direct; (vi) activității de supraveghere a siguranței bunurilor, 
persoanelor și locației.  
 
Datele cu caracter personal prelucrate sunt: (i) pentru activitatea de rezervare online -  nume 
și prenume, adresă de email, număr de telefon, adresa, metoda de plată, număr card bancar; 
(ii) pentru înscrierea pe listele de așteptare - nume și prenume, adresa de email și număr de 
telefon; (iii) pentru activitatea de supraveghere a siguranței bunurilor, persoanelor și locației – 
imagine și voce. 
 
2.3. În contextul prezentei asocieri, Operatorul 3 procesează, prelucrează, colectează și 
arhivează datele cu caracter personal furnizate de persoanele fizice pe site-ul www.moon.ro, 
în legătură cu proiectul Moon Chalets Comarnic, în scopul: (i) prestării serviciilor de 
vânzare/închiriere bunuri imobile de care beneficiază persoanele vizate, în cadrul proiectului 
Moon Chalets Comarnic; (ii) îndeplinirii unor obligații legale (raportare către autoritățile 
competente, raportare fiscală și contabilă, etc); (iii) organizării de concursuri; (iv) activității de 
publicitate/marketing direct; (v) activității de supraveghere a siguranței bunurilor, persoanelor 
și locației.  
 
Datele cu caracter personal prelucrate sunt:  nume și prenume, adresa de email, număr de 
telefon, adresa poștală, cont IBAN, date de stare civilă, imagine, voce, etc.  
 
2.4. În contextul prezentei asocieri, Operatorul 4 procesează, prelucrează, colectează și 
arhivează datele cu caracter personal furnizate de persoanele fizice pe site-ul www.moon.ro, 
în legătură cu proiectul Moon Golful Regal, în scopul: (i) prestării serviciilor de 
vânzare/închiriere bunuri imobile de care beneficiază persoanele vizate, în cadrul proiectului 
Moon Golful Regal; (ii) îndeplinirii unor obligații legale (raportare către autoritățile competente, 



raportare fiscală și contabilă, etc); (iii) organizării de concursuri; (iv) activității de 
publicitate/marketing direct; (v) activității de supraveghere a siguranței bunurilor, persoanelor 
și locației .  
 
Datele cu caracter personal prelucrate sunt:  nume și prenume, adresa de email, număr de 
telefon, adresa poștală, cont IBAN, date de stare civilă, imagine, voce, etc.  
 
3. ATRIBUȚIILE OPERATORILOR ASOCIAȚI 
 
3.1. Fiecare Operator va asigura conformitatea cu prevederile legale din GDPR, în special în 
ceea ce privește legalitatea prelucrării datelor sub controlul comun al Operatorilor asociați. 
Părțile vor lua toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a se asigura că 
drepturile persoanelor vizate, în special cele în conformitate cu articolele 12 - 22 din 
regulamentul GDPR, sunt garantate în orice moment în termenele legale. 
 
3.2. Părțile vor stoca datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod 
obișnuit de acestea și care poate fi citit în mod automat. 
 
3.3. Operatorii asociați se vor asigura că sunt colectate numai datele cu caracter personal care 
sunt strict necesare pentru prestarea serviciilor oferite persoanelor vizate și pentru 
desfășurarea activității fiecărui Operator în parte. În desfășurarea prezentului acord, Operatorii 
asociați convin să respecte principiul reducerii la minimum a datelor cu caracter personal 
utilizate, în sensul articolului 5 alineatul (1) lit. c) din Regulamentul GDPR. 
 
3.4. Operatorii asociați se angajează să furnizeze persoanelor vizate, la simpla solicitare a 
acestor, orice informație menționată la articolele 13 și 14 din Regulamentul GDPR într-o formă 
concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, folosind un limbaj clar și simplu. Informațiile 
vor fi furnizate persoanelor vizate în mod gratuit.  
Părțile convin că, în cazul platformei online www.moon.ro utilizată în comun de Operatorii 
asociați: (i) Operatorul 1 furnizează informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
în legătură cu executarea Proiectului Moon Resort Bușteni; (ii) Operatorul 2 furnizează 
informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu executarea Proiectului 
Moon Village Comarnic; (iii) Operatorul 3 furnizează informații privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal în legătură cu executarea Proiectului Moon Chalets Comarnic, iar (iv) 
Operatorul 4 furnizează informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură 
cu executarea Proiectului Moon Golful Regal. 
 
3.5. Operatorii se vor informa reciproc, imediat, dacă constată erori sau încălcări ale 
prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal în timpul examinării activităților de 
prelucrare, colectare, utilizare sau arhivare a acestor date. Oricare dintre părți va lua, în această 
situație, măsurile ce se impun în vederea asigurării în continuare a protecției datelor cu caracter 
personale ale persoanelor vizate, prelucrate prin intermediul site-ului www.moon.ro, informării 
persoanei/persoanelor vizate ale căror drepturi au fost încălcate (dacă este cazul), informării 
autorității pentru protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 
articolelor 33 și 34 din Regulamentul GDPR și remedierii situației, chiar dacă 
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persoana/persoanele vizate ale căror drepturi au fost încălcate nu sunt clienți ai Operatorului 
care ia măsurile respective. Părțile se informează reciproc cu privire la orice astfel de măsură 
luată, inclusiv cu privire la notificarea către persoana/persoanele vizate și autoritatea de 
supraveghere, fără întârzieri nejustificate. Părțile convin, de asemenea, să își transmită fără 
întârzieri nejustificate informațiile necesare pentru notificarea persoanei/persoanelor vizate și 
autorității de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal. 
 
4. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 
 
4.1. Persoanele vizate au următoarele drepturi, pe care Operatorii asociați se obligă să le 
respecte: 

 Dreptul de a obține, de la oricare dintre Operatori, o confirmare că datele cu caracter 
personal ale persoanei vizate, furnizate prin intermediul site-ului www.moon.ro, sunt 
prelucrate si dreptul de acces la aceste date prelucrate prin intermediul site-ului 
www.moon.ro; 

 Dreptul de a solicita rectificarea și/sau completarea datelor cu caracter personal 
prelucrate (dreptul la rectificare) prin intermediul site-ului www.moon.ro;  

 Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat); 
 Dreptul de a obține restrictțonarea prelucrării; 
 Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, furnizate prin 

intermediul site-ului www.moon.ro, în scop publicitar (dreptul la restricționarea 
prelucrării); 

 Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); 

 Dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de oricare dintre Operatori, 
sau de a solicita transmiterea acestora unui alt operator (dreptul la portabilitatea 
datelor). 

 Dreptul de a se adresa justiţiei. 
 

5. EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE 
 
5.1. Persoanele vizate își pot exercita drepturile prevăzute la articolelor 15 – 22 din 
Regulamentul GDPR, mai sus indicate, împotriva oricăruia dintre Operatorii asociați.  
 
5.2. Operatorul asociat care primește cererea persoanei vizate și, în cursul analizei sale constată 
că nu este el cel care a prelucrat, colectat, utilizat și arhivat datele cu caracter personal ale 
persoanei vizate fie va înainta cererea, spre competentă soluționare, Operatorului asociat care 
a prelucrat, colectat, utilizat și arhivat datele cu caracter personal ale persoanei vizate în 
discuție și va informa, în mod corespunzător persoana vizată cu privire la acest aspect. 
 
4.3. Cu toate acestea, oricare dintre Operatorii asociați care primește o cerere din partea 
oricărei persoane vizate, cu privire la exercitarea drepturilor acestora în conformitate cu 
articolul 15 – 22 din Regulamentul GDPR poate reține spre soluționare cererea persoanei vizate, 
solicitând de la Operatorul asociat care a prelucrat, colectat, utilizat și arhivat datele respectivei 
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persoane vizate informațiile necesare din domeniul lor de operare, necesare soluționării cererii 
persoanei vizate.  
 
4.4. În vederea soluționării cererilor persoanelor vizate, în exercitarea drepturilor acestora 
prevăzute la articolul 15-22 din Regulamentul GDPR, Operatorii asociați desemnează 
următoarele persoane de contact care să țină legătură între ele și să facă schimbul de date și 
informații necesare: 

(i) Pentru Operatorul 1 și 2 – Nume și prenume- Alina Novac; Telefon- 0747 133 461; 
Adresă de email- alina@moon.ro; 
(ii) Pentru Operatorul 3 și 4 – Nume și prenume – Cristian Brînză; Telefon - 0747 133 463; 
adresă de email – cristi@moon.ro. 

Fiecare parte trebuie să informeze imediat cealaltă parte cu privire la orice schimbare a 
persoanei de contact mai sus menționată. 
 
4.5. În cazul în care o persoană vizată își exercită drepturile împotriva unuia dintre Operatorii 
asociați, în special dreptul de acces, corectare sau ștergere a datelor sale cu caracter personal, 
Operatorul asociat care primește cererea este obligat să transmită această cerere celuilalt 
Operator asociat care a prelucrat datele cu caracter personal ale persoanei vizate fără întârzieri 
nejustificate. Această regulă se aplică indiferent de obligația generală de a garanta dreptul 
persoanelor vizate. 
În cazul în care datele cu caracter personal urmează a fi șterse, Operatorii asociați se 
informează reciproc, în prealabil. O parte poate obiecta la ștergere pentru un interes legitim, de 
exemplu, dacă există o obligație legală de a păstra setul de date pentru ștergere. 
 
5. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
5.1. Părțile se angajează să se sprijine reciproc, în cazul în care, în aplicarea articolului 35 din 
Regulamentul GDPR, raportat la natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării, se 
constată că este necesară evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter personal. 
 
5.2. Dat fiind faptul că Operatorii asociați prelucrează datele cu caracter personale ale 
persoanelor vizate, fiecare în scopurile de mai sus, prin intermediul site-ului www.moon.ro, 
utilizat în comun de aceștia, se va realiza, în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor articolului 35 
din Regulamentul GDPR, cu privire la aceste date cu caracter personal, o evaluare unică, 
aplicabilă tuturor Operatorilor autorizați, nefiind necesar ca fiecare dintre Operatorii autorizați 
să întocmească o evaluare separată. 
 
5.3. Dispozițiile art. 5.2 de mai sus se aplică exclusiv cu privire la datele cu caracter personal 
colectate, prelucrate, utilizate și/sau arhivate, obținute de Operatorii asociați de la persoanele 
vizate prin intermediul site-ului www.moon.ro, operat în comun de Operatorii asociați și nu și 
cu privire la datele cu caracter personal colectate, prelucrate, utilizate și/sau arhivate de 
Operatori din alte surse sau în executarea altor proiecte din cele care nu fac obiectul 
prezentului Acord. 
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6. EVIDENȚELE OPERATORILOR ASOCIAȚI 
 
6.1. Fiecare Operator asociat va fi responsabil de întocmirea documentațiilor corespunzătoare, 
în sensul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul GDPR, care servesc drept dovadă a 
prelucrării corespunzătoare a datelor cu caracter personal colectate de la persoanele vizate prin 
intermediul site-ului www.moon.ro.  
 
6.2. Cu titlu de excepție, politica de securitate și confidențialitate a datelor cu caracter personal 
aplicabilă securității și confidențialității datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, date 
colectate prin intermediul site-ului www.moon.ro, cât și politica de cookies aplicabilă site-ului 
www.moon.ro vor fi comune, ale tuturor Operatorilor asociați, fiecare dintre aceștia fiind mai 
departe pe deplin răspunzători atât de respectarea și aplicarea politicilor anterior menționate 
cât și de respectarea și aplicarea dispozițiilor art. 5 alineatul (2) din Regulamentul GDPR. 
 
7. ANGAJAȚII AUTORIZAȚI AI OPERATORILOR ASOCIAȚI 
 
7.1. În domeniul lor de operare, fiecare dintre operatorii asociați se asigură că toți angajații 
autorizați să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte confidențialitatea 
datelor cu caracter personale prelucrate, sau au o obligație legală corespunzătoare de 
confidențialitate, în conformitate cu articolul 28 alineatul (3), articolul 29 și articolul 32 din 
Regulamentul GDPR, pentru durata angajării lor, precum și după încetarea raportului de muncă.  
 
7.2. Operatorii asociați se obligă, de asemenea, să respecte prevederile privind secretul datelor 
înainte de începe prelucrarea datelor cu caracter personale prin intermediul site-ului 
www.moon.ro și declară că sunt familiarizate cu legislația și normele privind protecția datelor 
cu caracter personal, aplicabile pentru scopul în care colectează/prelucrează date prin 
intermediul site-ului www.moon.ro. 
 
8. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
8.1. Părțile se asigură că sunt în măsură să respecte toate obligațiile existente de stocare a 
datelor. În acest scop, trebuie să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate, în 
deplin acord cu dispozițiile articolului 32 și următoarele din Regulamentul GDPR.  
 
8.2. Implementarea, setarea implicită și operarea sistemelor se efectuează în conformitate cu 
cerințele GDPR și alte reglementări aplicabile. 
  
8.3. Părțile convin să stocheze datele cu caracter personal care sunt prelucrate pe site-ul 
www.moon.ro  în cursul serviciilor furnizate persoanelor vizate, pe servere special protejate, de 
natură a asigura protecția datelor cu caracter personal astfel stocate și de a împiedica 
încălcarea drepturilor persoanelor vizate. 
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9. PERSOANE ÎMPUTERNICITE CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 
RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
9.1. În general, datele colectate și prelucrate de Operatorii asociați prin intermediul site-ului 
www.moon.ro sunt prelucrare de aceștia și/sau de angajați ai acestora, neexistând o terță 
persoană împuternicită să prelucreze datele. 
 
9.2. În cazul în care, pe parcursul desfășurării prezentului acord, oricare dintre Operatorii 
asociați își va desemna o persoană împuternicită, datele persoanei împuternicite vor fi 
comunicate deîndată celorlalți Operatori asociați. Regulile privind comunicarea datelor se aplică 
și în cazul modificării persoanei împuternicite. 
 
9.3. Pentru activitatea de colectare, prelucrare, folosire și arhivare, fiecare dintre Operatorii 
asociați și-a desemnat un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, care poate fi 
contactat la următoarele date de contact:................................................ 
 
10. RĂSPUNDEREA OPERATORILOR 
 
10.1. Fără a aduce atingere prevederilor prezentului acord, Operatorii asociați vor fi 
răspunzători pentru daunele cauzate din culpa lor sau a angajaților lor celorlalți Operatori 
asociați. 
 
10.2. În relațiile cu terțele persoane, Operatorii asociați răspund solidar față de persoana ale 
căror drepturi au fost încălcate ca efect al nerespectării dispozițiilor legale în vigoare privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal, urmând ca, Operatorul asociat care se face vinovat de 
această nerespectare să restituie celorlalți Operatori care au răspuns în solidar cu el, sumele de 
bani achitate de aceștia din urmă în scopul acoperirii prejudiciului cauzate persoanei vizate. 
 
10.3. În fața autorităților, fiecare dintre Operatorii asociați răspunde pentru încălcarea 
dispozițiilor legale în vigoare, aplicabile în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. 
 
11. DISPOZIȚII FINALE 
 
11.1. Prezentul acord va fi comunicat persoanelor vizate, în conformitate cu dispozițiile 
articolului 26 alineatul (2) din Regulamentul GDPR, prin grija Operatorilor asociați, prin 
intermediul site-ului www.moon.ro.  
 
11.2. Prezentul acord poate fi modificat de Operatorii asociați, urmând ca orice 
modificare/revizuire intervenită să fie aplicată în procedurile privind protecția datelor cu 
caracter personal, aplicabile site-ului www.moon.ro și, de asemenea, cu respectarea 
dispozițiilor art. 11.1 de mai sus, adusă la cunoștința persoanelor vizate. 
 
11.3. Fiecare dintre Operatorii asociați poate fi contactat de persoanele vizate la următoarele 
coordonate: 
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 pentru operatorul 1, prin corespondenta electronica, la adresa de email: relax@moon.ro 
, sau prin posta, la adresa din Oraș Bușteni, Strada Căprioarei nr. 27, Județ Prahova. 

 pentru operatorul 2, prin corespondenta electronica, la adresa de email: 
comarnic@moon.ro, sau prin posta, la adresa din Oraș Comarnic, Str. Ghiosesti nr. 356B, 
Județ Prahova. 

 pentru operatorul 3, prin corespondenta electronica, la adresa de email ......................, 
sau prin posta, la adresa din Oraș Voluntari, Str. Mircea Eliade nr. 12B, corp C, ap. 3, 
Județ Ilfov si 

 pentru operatorul 4, prin corespondenta electronica, la adresa de email ............., sau 
prin posta, la adresa din Oraș Voluntari, Str. Mircea Eliade nr. 12B, corp C, ap. 3, Județ 
Ilfov 
 

11.4. Prezentul acord va înceta la momentul la care Operatorii asociați nu vor mai utiliza 
împreună, în scopurile de mai sus, site-ul www.moon.ro.  
 
11.5. Litigiile în legătură cu sau derivând din executarea prezentului acord vor fi soluționate de 
Operatori pe cale amiabilă. În cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, 
litigiile vor fi deduse judecății instanței judecătorești competente. 
 
Prezentul acord a fost redactat și semnat astăzi, data de .............., în 4 (patru) exemplare 
originale. 

  

OPERATORII ASOCIAȚI: 
 

MOON RESORT S.R.L., 
Prin administrator 

MOON ESCAPE COMARNIC S.R.L., 
Prin administrator 

 
 
 

MOON CAPITAL S.R.L., 
Prin administrator 

WOWEFFECT S.R.L., 
Prin administrator 

  

http://www.moon.ro/

