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Termeni și condiții privind participarea la cursul Smart Digital 

 

 

 

 

 

 

“Cum să porneşti cu dreptul într-o carieră digitală?” 

 
 

Art. 1. Organizatorul Cursului 
1.1. Organizatorul cursului online Smart Digital “Cum să porneşti cu dreptul într-o carieră 

digitală?”(„Cursul”), este Fundația Telekom Romania cu sediul în București, Piata Presei 

Libere nr. 3-5, clădirea City Gate, Turnul de Nord, Etajul 18, București, sector 1, CIF 23642689, 

înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Sector 1 sub nr. 5/10.03.2008, reprezentată prin 

dna Ionela Păunică, Director Executiv (denumită în cele ce urmează „Organizatorul”), în 

colaborare cu Divizia Digital Romania din cadrul Telekom Romania Communications S.A., 

cu sediul în București, Piața Presei Libere nr. 3-5, clădirea City Gate, Turnul de Nord, Etajele 7- 

18, București, sector 1, CUI/CIF RO427320, înregistrată în Registrul Comerțului   sub   nr.  

J40/8926/1997,  capital  social  subscris  și  vărsat  integral 318.464.490 lei, in calitate de 

Sponsor al Organizatorului (denumită în cele ce urmează „Colaboratorul”).  

 

Art. 2 Scopul Cursului 

1.2. Cursul este organizat în scopul de a îndruma și forma persoanele interesate pentru un viitor 

digital, într-un domeniu  specific,  pentru  ca  aceștia  să  deprindă  cunoștințele  necesare  de  la  

tineri experimentați, care îi pot învața atât lucurile teoretice și practice din ramurile digitale, cât 

și acele mici secrete (tips&tricks) nespuse ale meseriei, pentru ca toti cursanți să își poată 

construi o carieră de succes. 

 
Art. 3   Participanții și trainerii 

 
3.1. Organizatorul  va permite participarea la Curs a persoanelor cu vârste cuprinse între 20 – 45 

ani, care fie urmează cursurile unei facultăți, fie au absolvit-o, aceștia fiind  denumiți  în  

continuare „Participanți”. Angajații și colaboratorii companiilor din Grupul Telekom au dreptul 

de a se înscrie și de a participa la acest Curs. 

 
3.2. Cursul va fi susținut de către 5 (cinci) traineri tineri din cadrul Departamentului Digital Unit al 

Colaboratorului, care vor activa în calitate de voluntari pe toata perioada de desfășurare a 

Cursului. 

 
Art. 4   Termenii și condițiile aplicabile Cursului și informarea Participanților 

 
4.1.  Cursul se va derula conform prevederilor prezentului document (“Condițiile”), acesta 

devenind  obligatoriu  pentru  toți  Participanții  în  condițiile  înscrierii  la  Curs.  Informarea 

Participanților cu privire la detaliile de organizare a Cursului și la prevederile Condițiilor va fi 

realizată prin intermediul site-ului www.fundatiatelekomromania.ro, contul de Facebook al 

Organizatorului și al adresei de e-mail fundatia@telekom.ro, precum și prin alte mijloace de 

comunicare disponibile. 

 
Art. 5.  Perioada de organizare a Cursului și conținutul acestuia 

 
5.1. Cursul va fi organizat în mediul online în perioada 22.11.2021 – 26.11.2021. În cazul în care 

din motive obiective, Cursul nu va putea fi organizat în această perioadă, Organizatorul își 

rezervă dreptul de a modifica perioada Cursului sau de a-l anula, dar nu înainte de a anunța 

Participanții, informare care se va realiza prin canalele de comunicare prevăzute la art. 4.1.de 

mai sus. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a mai organiza și alte sesiuni, care vor 

fi anunțate în timp util. 

 
5.2. La Curs vor putea participa 15 persoane. Acesta va avea 5 (cinci) module însumând 14 de 
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ore, ce vor fi prezentate pe durata a 5 (cinci) zile. 

 
5.3. Tematica modulelor va fi următoarea: Modul  1:  Practici  sănătoase  într-un  mediu  digital;  

Modul  2:  Inițiere  în copywriting; Modul 3: Cei 4 V care îți asigură succesul personal și 

profesional; Modul 4: Cum să devii esențial în echipă?; Modul 5: Introducere în experiența 

utilizatorului (UX). 
 

Art. 6   Perioada și condițiile de înscriere la Curs 

6.1. Participanțții se pot înscrie în perioada 01.11.2021 – 18.11.2021 prin completarea formularului 

de înscriere din pagina dedicata cursului din website. Toate câmpurile din formularul de 

aplicație  sunt  obligatorii.  În  cazul  în  care  aceste  câmpuri  nu  sunt  integral  completate, 

participarea nu va fi validată. În cazul în care cele 15 locuri disponibile vor fi epuizate, 

Organizatorul va anunţa în secţiunea dedicată din website şi va opri înscrierea la curs. 

 
6.2. În mod automat, după completarea formularului, Participantul va primi confirmarea de 

înregistrare a formularului pe adresa sa de e-mail. 

 
6.3. Participanții  vor  fi  înscriși  la  Curs  în  ordinea  cronologică a primirii de către Organizator a 

formularului de înscriere. 

 
6.4. Participanții vor trebui să îndeplinească următoarele criterii pentru a fi eligibili: 

 
6.4.1. Să urmeze procedura de înscriere, conform prevederilor Condițiilor; 

6.4.2. Să aibă vârsta cuprinsă între 20 – 45 ani (documentele justificative vor fi 

solicitate pe e-mail de către Organizator); 

6.4.3. Să aibă studii superioare în curs sau finalizate (documentele justificative vor fi 

solicitate pe e-mail de către Organizator); 

6.4.4. Să completeze în formular motivația de înscriere la Curs; 

 
6.5. La  finalizarea  Cursului,  Participanții  vor  primi  o  diplomă  de  participare  emisă  de  către 

Organizator. 

 
6.6. Cursul este gratuit, iar Participanții se vor înscrie în nume propriu și doar la un singur curs. 

Vor fi luate în considerare doar înscrierile făcute la adresa de e-mail fundatia@telekom.ro și 

care îndeplinesc condițiile menționate prin aceste Condiții. Organizatorul își rezervă dreptul de 

a suplimenta numărul de locuri disponibile. O asemenea suplimentare va fi adusă la cunoștința 

Participanților. 

 
6.7. Înscrierea la Curs este liberă și benevolă și nu garantează acordarea de către Organizator a 

documentului de finalizare a Cursului în cazul nefrecventării tuturor Modulelor. Organizatorul 

și Colaboratorul nu vor fi răspunzatori direct sau indirect pentru nicio problemă sau pagubă 

suferită de Participanți ca urmare a înscrierii și a participarii/neparticiparii la Curs. 

 
Art. 7 Reguli de participare la cursurile online 

7.1. Participantul trebuie să se conecteze la un dispozitiv (desktop, laptop, tabletă, smartphone) cu 

acces la internet, iar dispozitivul respectiv să fie dotat cu cameră web și microfon, funcționale 

pe toată perioada Cursului. 

 
7.2. Cursul  se  accesează  prin  intermediul link-ului pus la dispoziție de traineri și doar în urma 

acceptului dat de aceștia. Participantul trebuie să asigure condițiile specifice participării la un 

curs în sistem clasic, respectiv de a se afla într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe 

toată perioada întâlnirii. 
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7.3. Pentru  a  avea  dovada  participării  la  Curs,  fiecare  Participant  va menține camera web pe 

modul funcțional pe toată durata Cursului. 

 
7.4. În timpul Cursului, Participantul va avea microfonul setat pe modul „Mute” (oprit), urmând să îl 

pornească („Unmute”) doar atunci când dorește să intervină sau la solicitarea trainerului. 

 
7.5. Cursul va putea fi înregistrat de Organizator, fără ca acest lucru să presupună o utilizare 

ulterioară   a   înregistrării,   cu   excepția   confirmării   participării   la   Curs   a   Participanților. 

Înregistrarea audio-video de către Participanți a activității didactice este interzisă. Încălcarea 

acestei prevederi se pedepsește conform legii. 

 
Art. 8 Diverse 
 
8.1. Prin  înscrierea  la  Curs,  Participanții  se  obligă  să  respecte  prevederile  prezentelor Condiții. 

 
8.2. Organizatorul și Colaboratorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru cazul în care 

Participanții  sunt  în  imposibilitate  de a participa, parțial sau integral, la Curs si nici pentru 

cazul în care buna desfășurare a activităților ce țin de derularea Cursului este afectată de 

evenimente sau restricții de natură tehnică care sunt în afara controlului Organizatorului și 

Colaboratorului  (ca  de  exemplu:  nefuncționarea  paginilor  de  internet  necesare  Cursului). 

Totodata, Organziatorul și Colaboratorul nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care 

Cursul  nu  va  putea  fi  organizat  din  cauza  unui  caz  de  forță  majoră,  caz  fortuit, stare de 

urgență  sau  de  alerta  sau  din  cauza  altor  evenimente  care  exced  voinței  și  controlului 

Organizatorului/Colaboratorului. 

 
Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

9.1.  Avand in vedere ca prin inscrierea dvs. la Curs se vor prelucra date cu caracter personal, va 

rugam sa consultati Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

atasata la Termenii si conditiile de participare la Cursul Smart Digital inainte de a va inscrie la 

Curs. Inscrierea la Curs va echivala cu o confirmare a faptului ca ati luat la cunostinta de cele 

mentionate in nota de informare atasata. 

 
Art. 10 Soluționarea divergențelor 

10.1     În  cazul  unor  eventuale  divergențe  apărute între Organizator/Colaborator și Participanți în 

legătură  cu  Cursul,  acestea  vor  fi  soluționate  pe  cale  amiabilă.  Dacă  nu  este  posibilă 

rezolvarea divergențelor în mod amiabil, părțile implicate vor înainta litigiul spre soluționare 

instanțelor competente. 

 
Prezentul document a fost semnat la București, astăzi, 15.11.2021, într-un exemplar. 

 
 

Ionela Păunică 

Director Executiv 

Fundația Telekom Romania 
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Anexa la Termenii si Conditiile privind participarea la cursul Smart Digital 

 

 
Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 
1. In scopul sustinerii Cursului Smart Digital, Fundația Telekom Romania cu sediul în București, 

Piața Presei Libere nr. 3-5, clădirea City Gate, Turnul de Nord, Etajul 18, București, sector 1, 

CIF 23642689, înscrisă în Registrul Special al Judecătoriei Sector 1 sub nr. 5/10.03.2008, ca  

Organizator, va prelucra datele cu carácter personal in calitate de operator de date. Astfel, va 

rugam sa directionati eventuale solicitari cu privire la datele dvs. cu caracter personal catre 

Organizator la adresa de e-mail: fundatia@telekom.ro . 

 
2. Organizatorul se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pe 

durata Cursului. In acest sens, Organizatorul va prelucra cu buna credinta datele cu caracter 

personal ale Participantilor, asigurand pastrarea confidentialitatii si respectarea dreptului la 

viata privata, prelucrarea efectuandu-se cu respectarea Termenilor si conditiilor privind 

participarea la cursul Smart Digital si a legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor cu 

caracter personal. 

 
3. Participarea in cadrul Cursului presupune ca informatiile despre Participanti sa fie prelucrate, 

dupa caz, pentru: 

a) Desfasurarea Cursului, ce include inscrierea la Curs, sustinerea testelor de verificare și 

acordarea diplomei de participare, care intemeieaza prelucrarea datelor cu caracter personal 

pe necesitatea executarii prevederilor din Termenii si conditiile privind participarea la Curs, in 

conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR; 

b) Indeplinirea unor obligatii legale care incumba in sarcina Organizatorului, in conformitate cu 

art. 6 alin. (1) lit. c din GDPR; 

c) Verificarea identitatii Participantului, cand prelucrarea este necesara pentru interesele 

legitime de a se asigura ca informatiile furnizate sunt corecte si ca Participantul are varsta 

minima prevazuta de Termenii si conditiile privind participarea la Cursul Smart Digital pentru 

a se inscrie la Curs, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR; 

d) Realizarea unor rapoarte statistice cu privire la Curs, ca urmare a interesului legitim al 

Organizatorului de a-si imbunatati activitatea, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR; 

e) Apararea drepturilor si intereselor legitime in cazul oricaror plangeri sau probleme care pot 

sa apara sau daca este de asteptat ca in mod rezonabil sa existe o perspectiva de litigiu sau 

in legatura cu tranzactionarea asupra unui litigiu, prelucrarea datelor cu caracter personal fiind 

intemeiata pe interesul legitim de a preconstitui probe in vederea sustinerii pretentiilor/ 

apararilor sale, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR. 

 
4. Nu se vor prelucra datele cu caracter personal pentru niciun alt scop incompatibil cu scopurile 

prezentate in aceasta sectiune, cu exceptia cazurilor in care se va solicita o alta prelucrare sau 

exista o obligatie stabilita prin lege de a respecta anumite prevederi interne sau internationale. 

Organizatorul nu va transfera datele cu caracter personal ale Participantilor catre o tara din 

afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European. 

 
5. In masura in care Participantii nu doresc ca datele cu caracter personal ale acestora sa fie 

prelucrate in scopurile precizate la Articolul 1.3 lit. a) si b), acestia nu vor putea sa fie inscrisi 

la Curs. 

 
6. Datele cu caracter personal pot fi comunicate si catre alte persoane, dar doar in masura in 

care acest lucru este necesar pentru indeplinirea scopurilor precizate mai sus la art. 1.3. Prin 

urmare, datele cu caracter personal pot fi transmise urmatoarelor categorii de destinatari: 

(i) Afiliati ai Organizatorului; 

(ii) Subcontractori sau parteneri ai Organizatorului; 
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(iii) Furnizori de servicii 

7. Dupa terminarea Cursului, daca este cazul, datele cu caracter personal prelucrate de 

Organizator in legatura cu acest Curs vor mai fi pastrate pentru o perioada de maximum 3 (trei) 

ani prin raportare la termenul general de prescriptie, ulterior ele fiind distruse si/sau sterse. 

 
8. Participantilor la Curs le sunt garantate drepturile in conformitate cu legislatia privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal in vigoare. Astfel, in conformitate cu legislatia in 

vigoare, Participantii isi pot exercita drepturile dupa cum urmeaza: 

a. Dreptul de acces 

b. Dreptul de rectificare 

c. Dreptul de stergere 

d. Restrictionarea prelucrarii 

e. Dreptul de a se opune prelucrarii 

f. Dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP 

 
9. Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, solicitantul trebuie sa inainteze o cerere 

scrisa, datata si semnata, catre Organizator la sediul din Piata Presei Libere nr. 3-5, Cladirea 

City Gate, Turnul de Nord, Etaj 18, Sector 1, Bucuresti sau pe adresa de e-mail: 

fundatia@telekom.ro. Organizatorul va comunica masurile luate/ informatiile solicitate in 

termen de 1 (una) luna de la data primirii cererii, cu exceptia cazurilor in care complexitatea 

cererii nu impune prelungirea termenului. 
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