NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL CU OCAZIA EVENIMENTULUI ZIUA FAMILIEI KASTAMONU 2019
Stimați Participanți,
În vedere bunei organizări și desfășurări a evenimentului Ziua familiei Kastamonu („Evenimentul”) care
va avea loc în data de 1 septembrie 2019 societatea Kastamonu Romania S.A., cu sediul în Reghin, str.
Ierbus nr. 37, înmatriculată la ORC sub. Nr. J/26/12/1991, având CIF RO 1235668, reprezentată legal
prin Corabian Radu Romi - Director General, („Societatea”) va prelucra o serie de date cu caracter
personal ale participanților la Eveniment, și anume:
➢ Numele complet, departament / sectie si numarul de marca al salariaților noștri care și-au
manifestat intenția de a participa la Eveniment;
➢ Numele complet, imaginea si semnatura participanților la Eveniment, în cazul cărora există
un consimțământ scris pentru a fi fotografiați și pentru ca fotografiile lor să fie utilizate în scop
promoțional și de promovare a Societății;
➢ Imaginea participanților la Eveniment, care și-au manifestat consimțământul, verbal sau prin
alte acțiuni fără echivoc, pentru a fi fotografiați și pentru ca fotografiile lor să fie utilizate în
scop promoțional și de promovare a Societății;
Kastamonu Romania S.A va prelucra datele cu caracter personal enumerate mai sus în baza următoarelor
temeiuri:
➢ Numele complet, departamentul/sectia, numărul de marcă salariaților noștri care și-au
manifestat intenția de a participa la Eveniment vor fi prelucrate în baza interesului legitim al
societății de a asigura buna organizare și desfășurare a Evenimentului, prin adoptarea măsurilor
necesare, adaptate la numărul persoanelor care își manifestă intenția de a participa la Eveniment;
➢ identitate - imaginea participanților, va fi prelucrata în baza consimțământului acestora. În
acest caz declararea consimțământului este voluntară și aveți dreptul de a revoca oricînd
consimțământul, transmițând o solicitare în acest sens, după cum urmează: (i) prin postă sau
curier, la adresa Reghin, str. Ierbus nr. 37, în atenția Departamentului Resurse Umane sau (ii)
prim e-mail, la adresa gdpr@kastamonu.ro sau (iii) telefonic, la numărul 0265512362.
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea oricăror activități de prelucrare bazate pe
consimțământ, efectuate înainte de retragere.
ATENȚIE: Având în vedere numărul mare estimat de participanți, și caracteristicile locului de
desfășurare a Evenimentului, este posibil să apăreți, în mod accidental, în fundalul unor fotografii
ale altor persoane. Deși Societatea va lua toate măsurile pentru a limita, în măsura rezonabil
posibilă, asemnea situații, în condițiile în care nu doriți să apăreți în fotografii, vă rugăm să luați
toate măsurile pentru a evita zonele în care se vor realiza fotografii
Ca regulă generală, Societatea nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terți, cu
excepția fotografiilor care, în baza consimțământului dumenavoastră, vor putea fi postate pe rețelele de
socializare, și respectiv vor putea fi transmise către furnizorul de servicii tipografice al Societății exlusiv
în scopul publicării acestora în revista internă a Kastamonu Romania S.A.
Intenționăm să vă păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada
necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus, respectiv:
➢ Numele complet, departamentul/sectia, numărul de marcă al salariaților noștri de pe
formularul de participare la eveniment, pentru o perioadă de 30 zile.
➢ Imaginea (Fotografiile) pentru o perioadă de 25 ani.
➢ Numele complet, și semnătura de pe formularul de consimțământ, pentru o perioadă de 3 ani,
cu excepția cazului în care continuarea prelucrării este strict necesar pentru respectarea unei
obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță,
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În calitate de persoană vizată, „GDPR” vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:
➢ dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, din motive legate de situația
particulară în care vă aflati, inclusiv creării de profiluri. Societatea nu va mai prelucra datele cu
caracter personal, cu excepția cazului în care Societatea demonstrează că are motive legitime și
imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și
libertăților dumneavoastră sau că scopul prelucrării datelor este constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță;
➢ dreptul de acces, adică dreptul dumneavoastră de a obține de la Societate confirmarea dacă
datele cu caracter personal sunt prelucrate sau nu, și informații privind scopul prelucrarii,
categoriile de date cu caracter personal în cauză, destinatarii și categoriile de destinatari cărora
le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal și garanțiile legate de astfel de
divulgări, perioada prevazută pentru stocarea datelor cu caracter personal, informații privind
rectificarea, ștergerea, restricții si obiecții în ceea ce privește datele cu caracter personal, dreptul
de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
➢ dreptul de rectificare în cazul unor date personale inexacte sau incomplete. Vom transmite
modificările oricăror terțe părți care trebuie să le schimbe și vă vom informa că acest lucru a fost
făcut.
➢ dreptul de stergere ("dreptul de a fi uitat") in cazul in care datele cu caracter personal nu mai
sunt necesare referitor la scopurile menționate mai sus, sau vă retrageți consimțământul și nu
există alte temeiuri legale pentru prelucrare, sau datele dumneavoastră cu caracter personal au
fost procesate ilegal sau datele personale trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații
legale;
➢ dreptul la restricționarea prelucrării în cazul în care acuratețea datelor cu caracter personal
este contestată de către dumneavoastră sau prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală
iar dumneavoastră vă opuneți stergerii acestora sau Societatea nu mai are nevoie de datele
dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile prezentate mai sus dar acestea ne sunt
solicitate de către dumneavoastră pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei revendicari
legale sau aveți obiecții referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, până la verificarea
prevalenței interesului legitim al Societații față de cel al dumneavoastră;
➢ dreptul de portabilitate, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc
sau pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit
automat și/sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date;
➢ dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") atunci când considerați că v-au fost încălcate
drepturile;
Puteți să vă exercitați drepturile menționate anterior și să aflați mai multe despre aceste drepturi prin
depunerea către noi a unei cererei scrise, la adresa Reghin strada Ierbus nr. 37, prin e-mail, la adresa
gdpr@kastamonu.ro sau telefonic la numărul 0265512362.
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