ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE :
Subsemnatul/a
………………………….………………………………………………. imi exprim in
mod expres si neechivoc consimtamantul ca Asociatia Dinamic Artdance sa
prelucreze datele cu caracter personal, ale grupului de copii cu care particip la
Concursul Artdance Festival din data de 26 octombrie 2019, in scopul derularii
contractului /emiterii facturii/chitantei,
Totodata, imi dau consimtamantul pentru prelucrarea urmatoarelor date cu
caracter personal si anume:
- Nume si prenume;
- Adresa de domiciliu;
- CNP
- Informatii de contact(nr.tel/.adresa de e-mail)
- Date bancare
Conf orm art.9 din Regulament, prelucrarea datelor este necesara in scopul
indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale operatorului .
. Durata arhivarii respecta legislatia in vigoare, respectiv Ordinul 2634/2015
care prevede termenul de pastrare a documentelor financiar contabile de 10 ani cu
incepere de la data incheierii exercitiului financiar.
La data semnarii acestui acord, declar ca am luat la cunostinta de drepturile
prevazute in Regulament necesare pentru asigurarea transparentei prelucrarii:
- dreptul la informare: dreptul de a solicita informatii privind activitătile de
prelucrare a datelor dvs. personale;
- dreptul la rectificare – dreptul de a rectifica datele personale inexacte sau
dreptul de a le completa;
- Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – dreptul de a obtine
stergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în
alte cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul la restrictionarea prelucrării – dreptul de a solicita restrictionarea
prelucrării în cazul în care contestati exactitatea datelor, precum si în alte
cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul de opozitie – dreptul de a va opune în special, prelucrărilor de date
care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
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- Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi, în anumite conditii,
datele personale pe care ni le-ati furnizat, într-un format care poate fi citit
automat sau puteti solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
- Dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere fată de
modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- Dreptul de retragere a consimtământului – dreptul de al retrage oricand, în
cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtământul dvs. Retragerea
consimtământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată
anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
- Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare
aferente deciziilor automate: dreptul de a cere si obtine interventia umană cu
privire la respectiva prelucrare sau vă puteti exprima propriul punct de vedere
cu privire la acest tip de prelucrare.

Data,

Beneficiar,
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