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Nota de informare 

Eveniment „Ziua Portilor Deschise” 

 

Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal (denumit in continuare “RGPD”), societatea CENTRAL ICE RINK S.R.L, cu sediul 

in Bucuresti, Sector 1, Soseaua Nordului, Nr. 24-26, CAMERA 7, Etaj 1, numar de ordine in Registrul 

Comertului: J40/1577/2014, Cod unic de inregistrare: 32773446, (denumit în continuare „Operatorul”), 

dorim sa va informam despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in contextul 

participarii la Evenimentul ”Ziua Portilor Deschise”.  

Pentru orice informatii sau solicitari privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru 

exercitarea drepturilor in calitate de persoana vizata puteti utiliza urmatoarele coordonate: 

Responsabilul cu Protectia Datelor:  

Adresa de e-mail: dataprotection@tiriacgroup.ro  

Adresa postala: Soseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucuresti 

Telefon: 0214312149, program de luni pana vineri de la orele 10 la orele 17. 

 

I. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE, SCOPURILE SI TEMEIURILE 

PRELUCRARII  

  

 Date personale 

prelucrate 

Scopul prelucrarii Temei legal 

1.  Nume, prenume, 

numar de telefon 

si adresa de e-

mail 

Inscrierea la Eveniment si 

confirmarea participarii 

Prelucrarea este efectuata pentru a face 

demersuri la cererea persoanei vizate 

înainte de încheierea unui contract, in 

temeiul art. 6 alin. 1 lit. b) din RGPD. 

2. Imagini (foto, 

video) ale 

dumneavoastra 

atunci cand 

accesati incinta, 

ce permit 

identificarea 

directa sau 

indirecta 

Asigurarea pazei si protectiei 

bunurilor si persoanelor aflate in 

incinta prin implementarea unui 

sistem de supraveghere video la 

punctele de acces si in incinta.  

 

Prelucrarea este efectuata in vederea 

respectarii obligatiei legale prevazuta de 

Legea nr. 333/2003, cu modificarile 

ulterioare privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor, in vederea asigurarii pazei 

si protectiei bunurilor si valorilor 

Societatii, respectiv persoanelor, 

conform art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD.  

De asemenea, prelucrarea este efectuata 

in temeiul interesului nostru legitim de 

a proteja bunurile si valorile, conform 

art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD. 

Durata de stocare a datelor obţinute 

prin intermediul sistemului de 

supraveghere video este de 30 de zile, 

cu excepţia situaţiilor expres 
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reglementate de lege sau a cazurilor 

temeinic justificate (spre exemplu, în 

cazul deschiderii unei anchete, a 

cererilor venite din partea autorităților, 

a cererilor venite din partea dvs sau în 

cazul unei dispute, imaginile relevante 

vor fi păstrate pe întreaga durată de 

desfășurare a acestora, precum și 

ulterior, conform termenelor de 

prescripție aplicabile; în cazul 

exercitării unui drept, vom păstra 

dovada soluționării cererii dvs conform 

termenelor de prescripție aplicabile). La 

expirarea termenelor de stocare, datele 

vor fi distruse sau șterse prin 

suprascriere, după caz, în funcţie de 

suportul pe care s-au stocat. 

3. Imagini (foto, 

video)  

 

Efectuarea de filmari/fotografii 

concomitent cu desfasurarea 

Evenimentului, in vederea 

promovarii activitatilor 

desfasurate, prin publicarea 

acestora pe canale social media. 

Acestea nu urmaresc surprinderea 

si/sau identificarea persoanelor 

participante, ci captarea unor 

momente din cadrul 

Evenimentului. Totusi, este posibil 

ca unele dintre acestea sa surprinda 

si persoane. In acest caz, va puteti 

opune oricand acestei prelucrari 

prin transmiterea unei solicitari 

utilizand coordonatele indicate 

in preambul. 

Prelucrarea imaginii este efectuata in 

acest scop in temeiul interesului nostru 

legitim, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din 

RGPD, de a promova evenimentul 

organizat.  

Fotografiile vor fi postate pe paginile 

noastre pentru o perioadă de 5 ani. 

 

În cazul în care vă opuneți acestei 

activități de prelucrare, vom șterge 

imaginile/înregistrările video care vă 

surprind. 

4. Datele de 

identificare 

(nume, 

prenume, 

localitatea, seria 

si numarul cartii 

de identitate, 

semnatura), 

datele de contact 

(telefon, e-mail)  

Completarea declaratiei de 

asumare a raspunderii privind 

participarea la Evenimentul 

desfasurat pe gheata. 

 

Prelucrarea este efectuata in vederea 

incheierii contractului, precum si in 

temeiul interesului legitim de a evita 

accesul neautorizat si orice posibil 

prejudiciu material sau de imagine, prin 

permiterea accesului pe patinoar fara a 

avea confirmarea asumarii riscurilor 

asociate sportului, conform art. 6 alin. 1 

lit.f) din RGPD.    

Datele vor fi pastrate pe toată durata de 

desfasurare a Evenimentului, la care se 

adaugă termenul necesar pentru 

apararea drepturilor si intereselor 

companiei, daca va fi cazul. 
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De asemenea, mentionam faptul ca, in anumite cazuri, datele cu caracter personal indicate mai 

sus, vor fi prelucrate si in urmatoarele scopuri: 

 

a.  raportarea catre autoritati conform obligatiilor legale pe care le avem, in temeiul art. 6 alin. 1 lit. 

c) din RGPD; 

b. gestionarea sistemelor IT (tehnologia informatiei), cum ar fi asigurarea mentenantei si realizarea 

auditurilor de securitate asupra retelelor noastre IT, in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, in vederea 

atingerii interesului nostru de a ne asigura buna functionare a sistemelor IT; 

c. soluționarea disputelor, in temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, in vederea atingerii interesului 

nostru legitim de a solicita constatarea, de a ne exercita sau apara drepturile in instanta. 

 

III. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite, strict în măsura în care este necesar pentru scopurile 

detaliate anterior sau în cazurile în care acest lucru este cerut de lege, către următoarele categorii de 

destinatari care pot avea calitatea de operatori independenți/operatori asociaţi sau persoane 

împuternicite, după caz:  

a. Furnizorii noștri de servicii, cum ar fi: 

- servicii de comunicare, 

- servicii de administrare și consultanță în afaceri, 

- servicii privind protecția datelor cu caracter personal,  

- servicii de mentenanță a sistemelor informatice, 

- servicii de auditare a securității și de securizare a infrastructurii informatice,  

- servicii de cloud,  

- servicii de marketing, 

- servicii de arhivare, 

- servicii de pază și securitate, respectiv de mentenanță a sistemelor de acces și de supraveghere 

video, 

- servicii de anonimizare a imaginilor captate. 

b. Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (spre exemplu, avocați, consultanți 

fiscali, experți, alți consilieri). 

c. Autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecată, în măsura 

în care transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu sau 

de soluţionare a unei dispute, precum şi în cazul unor controale în care avem obligaţia de a le pune la 

dispoziţie (spre exemplu, autorități fiscale, ANSPDCP).  

d. Persoane expres indicate de dumneavoastră. 

e. Terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar 

datele persoanelor vizate ar fi legate în mod inerent de activele care fac obiectul unei astfel de 

tranzacții. 

f. Platforme precum Instagram. În acest caz, vă rugăm să consultați politica lor de 

confidențialitate: 

Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875) 
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IV. PERIOADA DE STOCARE 

Datele cu caracter personal indicate în secțiunile de mai sus vor fi prelucrate doar pentru perioada 

necesară îndeplinirii scopurilor menționate în prezenta Politică. 

 

Ulterior, vom elimina sau șterge datele cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau 

vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificat.  

 

Astfel, în funcție de situația concretă perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt fie cele 

indicate mai sus, fie, în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate în contextul unor dispute 

vor fi prelucrate pe întreaga durată a soluționării acestora, precum și ulterior conform termenelor de 

prescripție aplicabile. 

 

V. TRANSFERURI CATRE TARI TERTE SAU ORGANIZATII INTERNATIONALE  

 

Ca regulă, nu vom transfera în mod intenționat datele dumneavoastră cu caracter personal în afara 

Spațiului Economic European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor 

dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea 

unor măsuri de protecție adecvate conform prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu 

caracter personal și cu informarea dumneavoastră corespunzătoare. 

VI. DECIZIILE AUTOMATE SI CREAREA DE PROFILURI  

Datele cu caracter personal la care se face referire in prezenta nota de informare nu fac obiectul crearii 

unor profiluri sau luarii unor decizii in mod automat. 

 

VII. REFUZUL PRELUCRĂRII SI CONSECINTELE ACESTUIA  

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie contractuala necesara pentru participarea la 

Eveniment. 

Daca nu va fi semnata declaratia de asumare a raspunderii, Operatorul nu isi poate asuma riscul 

producerii unor accidente, stiut fiind ca sportul presupune riscul de cadere, lovire, accidentare grava sau 

chiar deces.  

 

VIII. DREPTURILE IN LEGATURA CU DATELE CU CARACTER PERSONAL 

PRELUCRATE  

 

In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal aveti urmatoarele drepturi:  

1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea 

faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la 

tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in 

acest sens catre CIR. 

2. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea 

de a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre Operator, rectificarea datelor cu caracter 

personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor in cazul in care (i) datele nu 

mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal), (ii) prelucrarea se face pe baza 

consimtamantului exprimat si care va fi retras si nu exista alt temei legal, (iii) exercitati dreptul de a 

va opune, iar Operatorul nu mai are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea, 
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(iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE 

sau legislatia romana. 

3. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea 

prelucrarii in cazurile in care: (i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, 

pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal; 

(ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem 

utilizarea acestor date; (iii) in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter 

personal in scopurile mentionate mai sus, insa dvs aveti nevoie de date pentru a constata, exercita 

sau apara un drept in instanta; sau (iv) v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa 

verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei 

vizate. 

4. Dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive 

legitime pentru a vă prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra 

intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau 

apărarea unui drept în instanţă. 

 
Aveți posibilitatea de a vă opune oricând prelucrării imaginii captate prin 

fotografiere/înregistrare video pe parcursul derulării Evenimentului, prin transmiterea unui 

e-mail la adresa dataprotection@tiriacgroup.ro sau o adresă scrisă prin poștă, prin care să 

ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. 

 

5. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv 

crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe 

aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa. 

6. Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care 

ni le-ati furnizat intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, 

precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea 

se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin 

mijloace automate. 

7. Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si de Protectie a 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 

28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro. 

 

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, pentru exercitarea drepturilor 

de mai sus ne puteți contacta utilizând coordonatele unice de contact indicate mai sus. Fiecare 

solicitare va fi analizata în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o luna. În cazul în 

care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumit(a) 

de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. De asemenea, puteți să vă 

adresați si instanțelor de judecata competente. 

IX. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Vă informăm că am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui 

nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal prelucrate. La evaluarea nivelului adecvat 

de securitate, ținem seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, 

generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea 

neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în 

orice alt mod. De asemenea, ne asigurăm că accesul la datele cu caracter personal este acordat 

personalului nostru numai în măsura în care acesta este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de muncă. 
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