Notă de informare privind colectarea și procesarea datelor cu caracter personal

ATENȚIE
SE FOTOGRAFIAZĂ/SE FILMEAZ
În cadrul festivalului Jazz in the Park ediția 2022, la care dvs. participați, se
efectuează fotogra i și înregistrări audio-video care vă pot viza sau care vă vizează, astfel
încât să e posibilă identi carea dvs. sau a minorului/ei asupra căruia vă exercitați
autoritatea părintească
CAPTAREA DE IMAGINI ȘI ÎNREGISTRĂRI AUDIO-VIDEO CONSTITUIE O
PROCESARE DE DATE CU CARACTER PERSONAL! Prin urmare, dvs. aveți o serie de
drepturi, iar noi o serie de obligații
Pentru mai multe detalii consultați politica de con dențialitate de pe www.jazzinthepark.ro

Textul la care se face trimitere

În cadrul festivalului Jazz in the Park ediția 2022, la care dvs. participați, se efectuează
fotogra i și înregistrări audio-video care vă pot viza sau care vă vizează, astfel încât să e
posibilă identi carea dvs. sau a minorului/ei asupra căruia vă exercitați autoritatea
părintească
CAPTAREA DE IMAGINI ȘI ÎNREGISTRĂRI AUDIO-VIDEO CONSTITUIE O
PROCESARE DE DATE CU CARACTER PERSONAL! Prin urmare, dvs. aveți o serie de
drepturi, iar noi o serie de obligații
CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM
ASOCIAȚIA FAPTE, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Strada Donath, Nr. 192, Bl. A4, Sc. 1, Et.
2, Ap. 12, Jud. Cluj, având C.U.I. 31425230 colectează, stochează şi prelucrează datele
biometrice constând în imaginea și vocea persoanei inclusiv a minorilor captată prin fotogra i
și / sau înregistrări audio - video (mijloace automate şi / sau controlate de operatori umani,
programe şi dispozitive specializate) de la locaţiile de desfăşurare ale festivalului Jazz in the Park
ediția 2022
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ÎN CE SCOP SE FACE PRELUCRAREA

Datele personale sunt prelucrate în vederea realizării de activități de publicitate și de promovare
a festivalului Jazz in the Park ediția 2022 și a activității Operatorului în mediul virtual (online) și
în mediul zic, pe întreg teritoriul României și în străinătate, doar dacă va cazul
CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS.
Datele personale inclusiv cele aparținând minorilor sunt înregistrate în scopul
realizării de activități publicitate și de promovare a festivalului Jazz in the Park
ediția 2022 și a activității Operatorului ind păstrate pe durata intervalului de
timp necesar organizării şi desfășurării festivalului Jazz in the Park ediția 2022 și
pe durata a cel mult încă 3 ani de la data nalizării evenimentului
CUI COMUNICĂM DATELE DVS. PERSONALE
Datele dvs. personale precum și ale minorilor pot
comunicate altor entități private
(colaboratori, prestatori, coorganizatori etc.) implicate în cadrul organizării şi desfășurării
festivalului Jazz in the Park ediția 2022 şi a altor evenimente similare organizate de către
Operator, precum și unor entități publice (ISU, DSV, Poliție, Instanțe Judecătorești, Parchete,
Primărie, Consiliu Local, Consiliu Județean, Ministere etc.) sau entităților publice cu atribuții de
control și supraveghere a activităților desfășurate și care pot pretinde acces în condițiile legii
CE DREPTURI AVEȚI
Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs.
personale precum și ale minorilor, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia
sau cu privire la destinatarii datelor dvs.
Dreptul la recti care – puteți recti ca datele personale inexacte sau le puteți completa
Dreptul la ștergerea datelor – puteți obține ștergerea datelor prin transmiterea unei cereri în
acest sens la adresa de e-mail salut@fapte.org și/sau la sediul social al ASOCIAȚIEI FAPTE, cu
identi carea expresă a minorului a căror date vă opuneți a prelucrate/stocate
Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care
contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe
interesul legitim al Operatorului
Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în condițiile legislației în materie, datele
personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate citit automat sau puteți solicita ca
respectivele date sa e transmise altui operator
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Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești - puteți depune
plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor
judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.

Dreptul de retragere a consimțământului – consimțământul exprimat anterior poate retras în
orice moment, necondiționat, prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de email .............. și/sau la sediul social al ASOCIAȚIEI FAPTE
Dreptul de a nu
supus unor decizii automate sau pro lare suplimentare aferente
deciziilor automate - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare
sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare
CUI VĂ ADRESAȚI PENTRU EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI
Formulați o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarele date de contact
▪ Persoană responsabilă: Flavia Mureșa
▪ E-mail: avia@fapte.or
▪ Adresă corespondenţă: Mun. Cluj-Napoca, Strada Donath, Nr. 192, Bl. A4, Sc. 1, Et. 2,
Ap. 12, Jud. Clu
Vă informăm că
➢ NU utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru
realizarea de pro luri.
➢ NU luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace
tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.
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➢ NU prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am
colectat

