COMPLIANCE GDPR
NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
OPERATOR : S.C.OPAL S.A., cu sediul în hotel Opal, stațiunea Jupiter, Cap Aurora,
jud. Constanța, înregistrată la ORC Constanta cu nr. J13/2146/1995, având CUI
RO7638538, e-mail: rezervari@hotelopal.ro, tel. +40.______________________ , fax:
+40.__________________, website: www._____________.ro/com,
În temeiul GDPR (Regulamentul UE nr 679/2016) privind Protecța Datelor
cu Caracter Personal (GDPR) vă informăm următoarele:
Prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate și legitime care
includ, dar nu se limitează la următoarele:
• În vederea încheierii și executării unui contract.
• Pentru îndeplinirea obiectului de activitate al OPERATORULUI (interesul legitim)
• Pentru a ne conforma legislației (obligație legală);
• Pentru plata salariilor;
• Pentru acordarea drepturilor legale;
• Pentru supravegherea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
• Pentru prevenirea fraudelor;
• Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
• Alte scopuri: ajutorarea unor persoane aflate în situații critice (Interesul vital) etc.
Anumite informații (ex: numele, prenumele, data nașterii, copie C.I., CNP,
adeverințe medicale, acte de studii etc.), în funcție de scopul prelucrării, sunt
obligatorii.
Durata de păstrare a datelor prelucrate este în concordanță cu necesitatea
îndeplinirii scopului pentru care au fost obținute și/sau pentru respectarea unei
obligații legale (ex: păstrarea ștatelor de plată pe o durată de 50 de ani sau păstrarea
contractelor de muncă pe o durată de 75 de ani).
În anumite situații, datele cu caracter personal prelucrate pot fi transferate
către terți, cu respectarea măsurilor de confidențilitate și securitate adecvate.
Conform GDPR, persoana vizată are următoarele drepturi:
- Dreptul de retragere a consimțământului
- Dreptul de acces sau de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
- Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
- Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
- Dreptul la restricționarea prelucrării
- Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
(posrtabilitatea datelor)
- Dreptul de a te opune prelucrării datelor
- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri
- Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
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CONFIDENȚIAL! Date cu caracter personal, prelucrate conform prefederilor GDPR (Regulamentul UE
nr 679/2016)

