NOTĂ DE INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Prezenta Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal („Nota de informare”)
este adresată participanților la Conferința EduproSummit#1 Educate for Future privind învățământul
profesional dual („Evenimentul”) din data de 01 noiembrie 2018, precum și persoanelor care vor avea
calitatea de speaker la aceasta.
Datele dumneavoastră personale sunt colectate și prelucrate de către Asociația Camera de Comerț și
Industrie Româno-Germană, cu sediul în str. Clucerului nr. 35, et. 2, sector 1, RO-011363 București,
înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, București sub nr.
110/05.09.2002 („Asociația”, sau „Noi"), aceasta acționând în calitate de operator de date cu caracter
personal.
1.

Prelucrarea datelor participanților la Eveniment
1.1.

Datele personale pe care le prelucrăm și scopul prelucrării

Pentru a vă putea înregistra ca și participant la Eveniment și pentru a vă putea permite accesul la aceasta,
trebuie să vă cunoaștem. Astfel, vom avea nevoie de la dumneavoastră de următoarele date cu caracter
personal: nume, prenume, date de contact (i.e. număr de telefon și e-mail), adresa, detalii bancare, locul
de muncă, precum şi ocupația sau funcția pe care o aveți, în cazul în care participați în calitate de
reprezentant al unei societăți. De asemenea, pe parcursul Evenimentului vom putea colecta fotografii şi
imagini video cu dumneavoastră.
Colectăm şi prelucrăm doar acele date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar atunci
când vă înregistrați pentru a participa la Eveniment.
Vă informăm că nu există nicio consecință negativă pentru dumneavoastră, în măsura în care decideți să
nu ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, fără datele dumneavoastră de
identificare şi de contact nu vă vom putea înscrie la Eveniment.
1.2.

Temeiul de prelucrare

Atunci când vă înregistrați la Eveniment se încheie un contract între dumneavoastră, în calitate de
participant, şi Noi, în calitate de organizator. Astfel, prelucrăm numele, prenumele, datele dumneavoastră
de contact, detaliile bancare şi funcția (dacă este cazul) pentru încheierea şi executarea unui contract cu
dumneavoastră, astfel încât să vă putem asigura participarea, în condiții optime, la Eveniment.
Vă putem prelucra datele de contact, în baza interesului nostru legitim, pentru a vă contacta în mod direct,
sau pentru a vă transmite mesaje cu privire la unele aspecte organizatorice ce țin de Eveniment (e.g.
modificarea programului, modificarea unor teme de discuție etc.). De asemenea, dorim ca fiecare eveniment
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pe care îl organizăm să fie exemplar. În acest sens, vă putem contacta ulterior Evenimentului, în baza
interesului nostru legitim, pentru a vă solicita opinia cu privire la Eveniment.
Fotografiile și imaginile video cu dumneavoastră, surprinse în cadrul Evenimentului, vor fi prelucrate
exclusiv în scopul prezentării evenimentului, în baza interesului nostru legitim, fiind publicate pe site-ul
Evenimentului ([●]), pe rețelele de socializare sau în orice alte mijloace mass-media sau de informare.
Prelucrarea fotografiilor și imaginilor video în alt scop decât pentru prezentarea evenimentului se va face
exclusiv cu consimțământul dumneavoastră.
2.

Prelucrarea datelor speakerilor la Eveniment
2.1.

Datele personale pe care le prelucrăm și scopul prelucrării

În cazul în care veți susține anumite prezentări la Eveniment, în calitate de speaker, vom avea nevoie de la
dumneavoastră de următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, datele de contact (i.e. număr
de telefon, adresă de e-mail), adresa, locul de muncă, experiența profesională și educație, detalii bancare,
fotografii de prezentare cu dumneavoastră, precum şi ocupația sau funcția pe care o aveți, în cazul în care
participați în calitate de reprezentant al unei societăți.
Colectăm şi prelucrăm doar acele date cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod voluntar în vederea
participării la Eveniment, în calitate de speaker.
Vă informăm că nu există nicio consecință negativă pentru dumneavoastră, în măsura în care decideți să
nu ne furnizați aceste date cu caracter personal. Cu toate acestea, fără datele dumneavoastră de
identificare şi de contact nu vă vom putea înscrie la Eveniment.
2.2.

Temeiul de prelucrare

Atunci când acceptați să susțineți o prezentare în cadrul Evenimentului se încheie un contract între
dumneavoastră, în calitate de speaker, şi Noi, în calitate de organizator Astfel, prelucrăm numele,
prenumele, datele dumneavoastră de contact, detaliile bancare şi funcția (dacă este cazul) pentru
încheierea şi executarea unui contract cu dumneavoastră, astfel încât să vă putem identifica şi să vă
permitem să susțineți prezentarea la Eveniment.
În plus, având în vederea calitatea dumneavoastră de speaker din cadrul Evenimentului, vom publica pe
site-ul Evenimentului sau în comunicările către participanți/posibili participanți numele şi o fotografie de
prezentare cu dumneavoastră (dacă este cazul), în baza interesului nostru legitim de a prezenta
evenimentul şi persoanele care vor susține prezentări la Eveniment.
Vă putem prelucra datele dumneavoastră de contact, în baza interesului nostru legitim, pentru a vă contacta
în mod direct, sau pentru a vă transmite mesaje cu privire la unele aspecte organizatorice ce țin de
Eveniment (e.g. modificarea programului, modificarea unor teme de discuție etc.). De asemenea, dorim ca
fiecare eveniment pe care îl organizăm să fie exemplar. În acest sens, vă putem contacta ulterior
Evenimentului, în baza interesului nostru legitim, pentru a vă solicita opinia cu privire la Eveniment.
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Fotografiile şi imaginile video cu dumneavoastră, surprinse în cadrul Evenimentului, vor fi prelucrate
exclusiv în scopul prezentării evenimentului, în baza interesului nostru legitim, fiind publicate pe site-ul
Evenimentului www.eduprosummit.ro, pe rețelele de socializare sau în orice alte mijloace mass-media sau
de informare. Prelucrarea fotografiilor şi imaginilor video în alt scop decât pentru prezentarea evenimentului
se va face exclusiv cu consimțământul dumneavoastră.
3.

Durata de stocare

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe întreaga durată a desfășurării Evenimentului, cât și
ulterior pe o durată de cel mult 2 ani.
Dacă stocarea datelor cu caracter personal este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem
să vă stocăm datele cu caracter personal în continuare, pe durata prevăzută de acele dispoziții legale.
Persoane terțe

4.

Veți fi notificat cu privire la orice alt transfer viitor al datelor dumneavoastră personale către orice destinatar
(fie persoană de drept privat, fizică sau juridică, autoritate publică sau orice alt organism), cu excepția
situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii
Europene sau de dreptul național.
Unii terți destinatari ai datelor dumneavoastră personale (precum Facebook) se situează în state terțe
pentru care Comisia Europeană nu a recunoscut un nivel de protecție adecvat și anume Statele Unite ale
Americii. În acest sens, acești destinatari sunt certificați în baza acordului EU-US Privacy Shield încheiat
între UE și SUA, iar transferul datelor se efectuează în baza acestui acord.
5.

Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru noi, securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt
foarte importante. Asociația va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest
sens.
Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor cu caracter personal care prezintă un risc
pentru drepturile și libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale („ANSPDCP”) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea,
informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc
ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.
6.

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
i.

Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele cu
caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care Asociaţia le prelucrează.
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ii.

Dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal. Aveți dreptul de a solicita
rectificarea datelor cu caracter personal incorecte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea
datelor dumneavoastră personale, spre exemplu, în cazul în care aceasta nu este necesară sau este
nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care
anterior ați consimțit. Datele cu caracter personal a căror retenție se face în conformitate cu prevederile
legale nu pot fi șterse.

iii. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal. În situațiile prevăzute de lege,
puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
iv. Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră personale. Puteți solicita transmiterea, fie către
dumneavoastră, fie către un alt operator de date, a unei copii a datelor cu caracter personal pe care
Asociația le prelucrează cu privire la dumneavoastră.
v. Dreptul la opoziție cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Puteți să vă
opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când o astfel de
prelucrare se desfășoară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau
care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, precum şi în cazul
în care prelucrarea se face în baza interesului legitim al Asociației.
7.

Exercitați-vă drepturile

Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne
adresați vreo solicitare, precum și să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați după cum urmează:
În atenţia: Dnei. Maria-Cristina Dănescu
Str. Clucerului 35, et. 2, 011363 București
Tel.: +40 21 2231531
E-Mail: drahk@ahkrumaenien.ro
Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.
În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(ă) de
răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP. Autoritatea de
supraveghere vă va informa cu privire la stadiul și la soluția plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp.
De asemenea, puteți să vă adresați împotriva noastră și, în mod direct, autorității de supraveghere sau
instanțelor de judecată competente.
Orice modificare a informațiilor cuprinse în prezenta Notă de informare va fi adusă la cunoștința
dumneavoastră - nicio modificare a Notei de informare nu va afecta drepturile pe care vi le conferă legea.
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