INFORMARE
cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Având în vedere REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, publicat in Jurnalul
Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, direct aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu 25 mai
2018
OPERATOR: APNV („ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL VACARESTI”) cu sediul în Splaiul Unirii
nr. 168, bloc T4, etaj 16, ap. 1601. vă informează că prelucrează în condițiile legii:
TIPURI DE DATE: date cu caracter personal, nume, prenume, adresa, număr telefon, adresa de email, fotografie, date
personale cu caracter special ce privesc starea de sănătate.
SCOPUL:
- prelucrarea datelor personale este necesară în scopuri legate de monitorizarea voluntarilor înscriși în baza de date,
medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității de muncă a voluntarului, în vederea informării prin newsletere
asupra evenimentelor organizate de operator și pentru gestionarea donațiilor primite de la persoane fizice.
TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII
- consimțământul persoanei vizate (prin bifarea casetei ”Am citit si sunt de acord cu politica de confidențialitate a
datelor cu caracter personal”)
- executarea unui contract de voluntariat la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea
persoanei vizate înainte de încheierea unui contract,
- interes legitim
- obligații legale
TRANSMITEREA DATELOR
Datele sunt transmise către autorități în baza cererilor formulate de acestea, către instituții fiscale, împuterniciți din
domeniu IT, contabilitate.
DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR
Până în momentul retragerii consimțământului.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Conform legislatiei mentionate, persoana vizată are dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, dreptul la
ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrării precum
și dreptul de a se adresa justiției sau Autoritátii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
În situația în care doriți să adresați o solicitare o puteți face la adresa: gabriela@parcnaturalvacaresti.ro.

