Informatii privind prelucrarea datelor cu
caracter personal
Prin comunicarea datelor personale, userii si isi exprima acordul in privinţa folosirii acestora.
Completarea formularelor implica acceptarea expresa a participanţilor ca datele lor personale sa fie păstrate si
prelucrate de Organizator in scopul unor potenţiale informări ulterioare din partea acestuia.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate către terţi.
Tuturor celor care trimit date personale le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, in
urma cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa S.C. Ringier România S.R.L., Bvd.
Dimitrie Pompeiu nr. 6, sector 2, Bucureşti:
•

dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere si in
mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate
de către acesta;

•

dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la
cerere si in mod gratuit:

•

a)

după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este
conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b)

după caz, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii;

c)

notificarea către terţe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate
conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibila sau nu presupune un efort
disproporţionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

dreptul de opoziţie: persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive întemeiate
si legitime legate de situaţia sa particulara, ca date care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări, cu
excepţia cazurilor in care exista dispoziţii legale contrare.

In vederea exercitării drepturilor sus menţionate, Persoana vizata poate solicita de la operator acest lucru, printr-o
cerere întocmita in forma scrisa, datata si semnata.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate precum si, daca este cazul, numele terţului căruia i-au fost
dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii
cererii.
Operatorul se obliga ca, la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel
creata, va aduce la cunoştinţa drepturile conforme legii 677/2001.

