GDPR
CONSIMȚĂMÂNT/INFORMARE
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Acest document explică când și de ce vă colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le
putem transmite altora, cum le stocăm în condiții de siguranță și care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu o asemenea
prelucrare conform legii.

1. Operatorul de date cu caracter personal/Datele de contact ale operatorului
Operatorul datelor este Asociația Club Sportiv „69”, organizator al concursului internațional de bowling IBIBO,
persoană juridică română, cu sediul în Spl. Independenței nr. 319B, București, sector 6, C.I.F. 19022832, Nr. înscrierii în
Registrul special al Judecătoriei Sector VI București: 66/26.07.2006.
Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la
protecția datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail ibibo2018@idm.ro.

2. Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării
Vă colectăm numele, prenumele și adresa de e-mail pentru a vă identifica în vederea rezervării în squadurile de joc la
concursul IBIBO.

3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, nu au fost și nu vor fi comercializate către terți.
În cazul în care Asociația Club Sportiv „69” trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, datele dvs
vor fi transmise către autorități, agenții sau alte organisme publice.

4. Perioada

stocării
datelor/Criteriile
determinării
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de
stocare
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară organizării concursului.
Vă vom păstra datele și ulterior acestei perioade, pentru a vă facilita reînscrierea în următorii ani.
Altfel, oricând puteți folosi, la cerere, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”).

5. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:
Dreptul de acces - 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.
Dreptul la rectificare - Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal
inexacte care vă privesc.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - Aveți dreptul de a obține din partea Asociației Club „69”
ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc.
Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care
contestați exactitatea datelor sau vă puteți opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea
utilizării lor.
Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, care vă privesc și pe care leați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent (dacă există) care poate fi citit automat și aveți dreptul de a
transmite aceste date altui operator.
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor - În orice moment, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor
dumneavoastră, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări.
Conform legii, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea
consimțământului.
Dreptul de a depune o plângere - În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană
vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

5. Securitatea datelor cu caracter personal
Asociația Club „69” va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în
posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării,
utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

GDPR
AGREEMENT/INFORMATION
REGARDING PERSONAL DATA
This document explains when and why personal data is being collected and used, when they can be shared with third
parties, how they are stored and what your legal rights are.

1. Personal Data Operator
Your personal data operator is Asociația Club Sportiv „69”, organizing entity for the IDM Bucharest Intenational
Bowling Open (IBIBO), a Romanian company, located on Spl. Independenței nr. 319B, București, sector 6, C.I.F. 19022832,
Special Registration Number: Sector VI București: 66/26.07.2006.
If you have any questions or requests regarding your personal data, you can cotact us on the official email address at
ibibo2018@idm.ro.

2. Purpose of Data Operation and Legal Basis
Your first and last name, along with your e-mail address is stored in order to verify your identity when your
reservation for IBIBO takes effect.

3. Use and Sharing
Your personal data is not shared with any 3rd party and will not be used for any commercial purpose.
In case of legal dispute or legal obligations, necessary data will be disclosed towards government representatives in
accordance with legal requirements.

4. Data Retention
Data listed here is necessary for holding registration and will be held at least until the end of the current IBIBO
edition. After the contest is concluded, the data remains, unless contested, to facilitate your registration in the
following editions.
If you wish to be removed from our database, please file a request at the official address. You will have to re-register
to be able to make reservations the following editions.

5. Your rights are as follow::
Right to Access – You have the right to request a confirmation on whether or not we process your data.
Right to Correct – You have the right to request corrections on any data that is incorrect without unjustifiable delays
Right to Remove (“right to be forgotten”) - You have the right to have your data removed. (contact above)
Right to Restrict – If Right to Correct is invoked, you have the right to request restriction on incorrect data.
Right to Data Portability - You have the right to request your personal data, in an format that can be read and
processed, and to forwards that data to another data operator.
Right to Oppose – At any moment, you can request cease of useof your personal data. This does not affect the lgality
of any data already processed or its effects.
Right to Complain – If you feel your rights have not been respected, you can file a complaint at “Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal”.

6. Security
Asociația Club „69” will take all reasonable precautions to keep your data from being stolen, processed, accessed,
copied or modified by unauthorized parties.

