INFORMARE PRIVITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PENTRU
PARTICIPANȚII LA EVENIMENTELE ORGANIZATE DE CONCORD COMMUNICATION
În calitate de PARTICIPANT la evenimentele organizate de CONCORD COMMUNICATION este util să rețineți că prin
completarea FORMULARULUI DE ÎNREGISTRARE vă exprimați acordul ca datele dvs. personale incluse în acest formular să
fie prelucrate în scopul și numai în scopul pentru care ni le-ați încredințat și anume activități legate de evidența
participanților și comunicare în scopul confirmării participării. Totodată este bine să știți că la evenimentele organizate de
noi există posibilitatea de a se face fotografii generice de tip eveniment care pot fi publicate pe pagina web a
evenimentului sau pe site-urile unor parteneri. Cei care nu doresc să apară în astfel de imagini sunt rugați să ne anunțe în
momentul înregistrării, iar noi vom lua toate măsurile necesare pentru respectarea opțiunii dvs.
În conformitate cu eforturile noastre de aliniere la Regulamentul General Privind Protecția Datelor Personale ( UE 679/2016
- GDPR), ne facem datoria de a vă informa că datele cu caracter personal prelucrate cu ocazia evenimentelor organizate de
noi sunt obținute direct de la dvs. prin completarea Formularului de Participare la eveniment. Pentru datele pe care ni le
furnizați Concord Communication are rolul de operator de date personale și ne asumăm cu responsabilitate respectarea
tuturor cerințelor GDPR. Singurele date personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresă e-mail, telefon, nume
companie pentru înregistrarea participanților la eveniment și datele absolut necesare prin legile fiscale pentru completarea
chitanțelor fiscale aferente participării, precum și imaginile fotografice de la eveniment.
Scopul prelucrării acestor date are ca temei legal consimțământul pe care dvs. îl dați prin completarea și expedierea
Formularului de participare, legislația fiscală în vigoare, precum și interesul nostru legitim de a va asigura în permanență
servicii la cele mai bune standarde. Prin Politica noastră de Confidențialitate vă asigurăm că datele furnizate nu vor fi
prelucrate decât în scopul pentru care au fost solicitate. Concord Communication nu va folosi niciodată datele
dumneavoastră personale în alte scopuri și nici nu va permite transmiterea lor către alte entități, cu excepția situațiilor de
excepție prevăzute de lege în care suntem obligați să răspundem solicitărilor organizațiilor abilitate.
Durata de stocare a datelor dvs. cu caracter personal depinde de natura procesării și de termenele legale și normele
arhivistice de păstrare a acestor date. Vă garantăm că datele dvs. personale nu vor fi reținute o perioadă mai mare decât cea
necesară pentru asigurarea serviciilor de organizare a evenimentelor sau cea prevăzută în mod legal.
În calitate de participant la Evenimentele Concord Communication aveți dreptul de a ne solicita oricând accesul la datele dvs.
personale, dreptul de rectificarea sau ștergerea datelor (pentru acele tipuri de date unde nu există constrângeri legale de
păstrare), dreptul să restricționați sau sa va opuneți prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor către dvs. sau
către un alt operator de date. Totodată aveți dreptul de a va putea retrage in orice moment consimțământul, precum si
dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere.
Societatea Concord Communication are sediul în București, str. Jiului, nr. 133, Ap2, sect.1.
Orice întrebări sau plângeri legate de modul în care noi procesăm datele dvs. personale pot fi trimise prin poștă la adresa de
mai sus a firmei sau prin email la adresa: office@concordcom.ro

