INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE
PARTICIPANTILOR LA CONCURSUL PENTRU OBTINEREA UNUI LOGO
Protecția datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru Teatrul
“Alexandru Davila” Pitești. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm
legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în
special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR.
1. Noțiuni generale
Scopul acestei Note de informare este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le
prelucrăm și ce facem cu ele în calitatea dvs. de participant la concursul pentru
obținerea unui LOGO relevant pentru instituție, organizat de Teatrul “Alexandru
Davila” Pitești în rolul de organizator. De asemenea, parcurgând acest document veți
ști care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita în mod legal. Tratăm în mod
responsabil confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind
pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul
să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție.

2. Despre noi
Teatrul “Alexandru Davila” Pitești, cu sediul în Str. Victoriei, nr. 9, CUI 4229440,
este responsabil de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le
colectează direct de la dvs. Potrivit legislației, instituția noastră, în calitate de
organizator al concursului și de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este
operator de date. Pentru ca datele dvs. să fie prelucrate în siguranță, depunem toate
eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile dvs.
personale.
3. Despre dumneavoastră
Potrivit legislației, dvs., potențialul participant la concursul pentru obținerea unui
LOGO relevant pentru instituție, sunteți o „persoană vizată”, adică o persoană fizică
identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de
date și pentru a vă permite să vă exercitați cu ușurință, în orice moment, drepturile,

am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și
dvs, persoana vizată.
4. Ce date cu caracter personal colectam
- numele și prenumele
- adresa de domiciliu
- telefon
- e-mail
LOGO-ul dvs. va fi publicat pe pagina de facebook a teatrului - dacă veți face
parte din primii 10 participanți a căror lucrări au fost selecționate în prima fază de
comisia formată din reprezentanții teatrului și specialiști în domeniu - pentru a fi
evaluate ulterior și de public.
Dacă veți fi declarat câștigător al concursului pentru acordarea premiului vă
vom solicita și alte date cu caracter personal:
- CNP
- serie și nr. act de identitate
date necesare pentru întocmirea documentelor contabile legale justificative de
alocare a 1000 de lei drept remunerație pentru cesiunea drepturilor de autor.
De asemenea pentru a fi mediatizat în mass-media vă vom solicita și alte date:
- calificări/specializări
- performanțe profesionale
- diplome
- imagini foto

5. Scopul prelucrării datelor personale ale participanților
Colectăm informațiile dvs. în scopuri determinate și legitime care includ:
- în vederea participării la concursul de editare a unui LOGO relevant pentru
Teatrul “Alexandru Davila” Pitești
- pentru a putea comunica cu dvs.
- pentru a putea să vă acordăm premiul în situația în care veți fi desemnat
câștigător
- pentru mediatizare în mass-media și pe pagina de facebook a teatrului.

6. Temeiurile legale pentru prelucrare
- prelucrarea este necesară pentru a face demersuri la solicitarea persoanei
vizate de a participa la concursul organizat de Teatrul “Alexandru Davila” Pitești
- pentru acordarea premiului, prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii
unei obligații legale care îi revine operatorului
- pentru a fi evaluat și de public LOGO-ul dvs. va fi publicat pe pagina de
facebook a teatrului, persoanele vizate (primii 10 selectionați) își vor da
consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal
- pentru a fi mediatizat pe canalele mass-media, câștigătorul concursului își va
da consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
7. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal?
Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară
desfășurării concursului. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor
fi distruse sau șterse din evidențele instituției. Vă informăm faptul că pentru a putea
face dovada acordării premiului în valoare de 1000 lei pentru câștigătorul
concursului, documentele justificative și contabile se vor păstra pe perioada care ne
este impusă de lege.
8. Cum transmitem datele cu caracter personal?
Nu transmitem datele dvs. cu caracter personal către alte companii și alți terți
cu care avem o relație contractuală. Vom transmite date cu caracter personal (pentru
primi 10 participanți selectionați) doar cu consimțământul dvs. pe pagina de facebook
a teatrului și pe canalele mass-media pentru câștigătorul concursului. Vom putea,
furniza informațiile dvs. cu caracter personal către parchet, poliție, instanțele
judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor
legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
9. Care sunt drepturile dvs.
Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:


Dreptul de retragere a consimțământului



Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.



Dreptul de acces asupra datelor

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează
sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la
datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.


Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.



Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține
ștergerea datelor cu caracter personal.



Dreptul la restricționarea prelucrării
În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține
restricționarea prelucrării.



Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt
operator
În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține
portabilitatea datelor.



Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune
prelucării datelor.



Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri



Dreptul de a vă adresa justiției



Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dvs.
sau doriți să vă exercitați drepturile legale sau aveți orice altă îngrijorare cu privire la
confidențialitate, ne puteți scrie la adresa de e-mail logo@teatruldavila.ro
De asemenea, adresa de e-mail a responsabilului nostru cu protecția datelor
este: dpo@riscuri.ro

Nume și prenume

Îmi exprim acordul, semnătura

______________

________________________

