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CAP. 1 DISPOZIŢII GENERALE
1. 1.

Obiect şi obiective

1.1.1.

Prezentul regulament stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora;
1.1.2.

Prezentul regulament asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în

special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal;
1.1.3.

Exercitarea drepturilor prevăzute în prezentul regulament nu poate fi restrânsă decât în cazurile expres şi

limitativ prevăzute de lege.
1.1.4.

Libera circulaţie a datelor cu caracter personal în interiorul Uniunii Europene nu poate fi restricţionată sau

interzisă din motive legate de protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
1.2.

Domeniu de aplicare

1.2.1.

Prezentul regulament se aplica tuturor angajaţilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cu atribuţii de prelucrare a

datelor cu caracter personal şi/sau după caz persoanelor împuternicite ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
1.2.2.

Prezentul regulament se aplica prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace

automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac
parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.
1.3.

Termeni şi definiţii

În sensul prezentului regulament:
1. "Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
("Persoana vizata"). O persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în
special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale;
2."Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
-

colectarea - strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice mijloace legale şi din

orice sursă;
-

înregistrarea - consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat ori neautomat,

care poate fi registru, fişier automat, baza de date sau orice formă de evidenţă organizată, structurată ori ad-hoc sau întrun text, înşiruire de date ori document, indiferent de modalitatea în care se înscriu datele;
-

organizarea - ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform unor criterii

prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul eficientizării/optimizării activităţilor de prelucrare a
acestora;
-

stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin efectuarea

copiilor de siguranţă;
-

adaptarea - transformarea datelor cu caracter personal colectate iniţial, conform criteriilor prestabilite şi

scopurilor pentru care au fost colectate;
-

modificarea - actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu caracter personal, în

scopul menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate;
-

extragerea - scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în scopul utilizării

acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială;
-

consultarea - examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter personal, fără a fi limitate

la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de operaţiuni de prelucrare ulterioară;
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-

utilizarea - folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau în parte, de către şi în interiorul operatorului,

împuterniciţilor operatorului ori destinatarului, după caz, inclusiv prin tipărire, copiere, multiplicare, scanare sau orice
alte procedee similare;
-

dezvăluirea/divulgarea - a face disponibile date cu caracter personal către terţi prin comunicare, transmitere,

diseminare sau punerea la dispoziţie în orice alt mod;
-

alăturarea - adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja existente, pe care nu le

modifică;
-

combinarea/alinierea - îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal separate iniţial, într-o

formă nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume determinate;
-

blocarea - întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;

-

restricţionarea - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a

acestora;
-

ştergerea - eliminarea sau înlăturarea, în tot sau în parte, a datelor cu caracter personal din evidenţe sau

înregistrări, prin împlinirea termenului de păstrare, la atingerea scopului pentru care au fost introduse, caducitatea,
inexistenţa, inexactitatea;
-

transformarea - operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop anonimizarea ori

utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice;
-

distrugerea - aducerea la stare de neîntrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi irecuperabilă, prin mijloace

mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter personal.
3."Creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în
utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizică, în
special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea,
preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se afla persoana fizică respectivă sau
deplasările acesteia;
4."Pseudonimizare/date anonime" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât
acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca
aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor masuri tehnice şi organizatorice care să
asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
5."Sistem de evidenta a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor
criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;
6."Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenţia sau alt organism care, singur sau
împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act
normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator
prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ. În sensul prezentului regulament au calitatea de Operator, S.C.
AQUA KINETIC S.R.L. cu toate entităţile funcţionale/structurile organizatorice – direcţii, departamente, servicii,
birouri, compartimente, comisii, comitete, etc., dacă stabilesc scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal.
7."Persoana împuternicită de operator/procesator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenţia
sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
8."Destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi
sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice
cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii
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sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective
respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
9."Parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana
vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a
persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
10."Consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de
ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele
cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
11."Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal
transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
12."Date genetice" înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau dobândite
ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezulta
în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;
13."Date biometrice" înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice
referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirma
identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
14."Date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane
fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;
15."Întreprindere" înseamnă o persoana fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma
juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod regulat o activitate economică;
16."Grup de întreprinderi" înseamnă o întreprindere care exercită controlul şi întreprinderile controlate de aceasta;
17."Reguli corporatiste obligatorii" înseamnă politicile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal care
trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în
ceea ce priveşte transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoana
împuternicită de operator în una sau mai multe ţări terţe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de
întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;
18."Autoritate de supraveghere/A.N.S.P.D.C.P." înseamnă Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu
Caracter Personal (www.dataprotection.ro);
19. „Codul numeric personal (CNP)” înseamnă un număr semnificativ care individualizează în mod unic o persoana
fizică, constituind un instrument de verificare a stării civile a acesteia şi de identificare în anumite sisteme informatice
de către persoanele autorizate;
20. „Date cu caracter personal cu funcţie de identificare de aplicabilitate generală (date cu caracter special)”
înseamnă numere prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care au aplicabilitate
generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului
de conducere, numărul de asigurare sociala sau de sănătate;
21. „Utilizator” înseamnă orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite sau a
reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal; are calitatea de utilizator al
datelor cu caracter personal, personalul Operatorului – S.C. AQUA KINETIC S.R.L. sau al împuternicitului acestuia
ale cărei atribuţii de serviciu presupun operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal.
22. „Responsabilul de protecţia datelor” înseamnă persoana din cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cu
sarcini/responsabilităţi specifice privind funcţionarea corespunzătoare a sistemului de protecţie a datelor cu caracter
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personal, în conformitate cu prevederile G.D.P.R. precum şi elaborarea, implementarea şi monitorizarea respectării
prevederilor prezentului Regulament.
1.4.

Documente de referinţă

- Regulamentul General (U.E.) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (G.D.P.R.);
- Legislaţia internă aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
-Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date, actualizata;
- Regulamentul de organizare si funcţionare;
- Regulamente şi proceduri interne.

CAP.2 PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
2.1.

Legalitate, echitate şi transparenţă – un principiu esenţial, strâns asociat cu drepturile fundamentale ale

omului. Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate „în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana
vizată.”;
2.2.

Limitări legate de scop – datele personale trebuie să fie colectate în scopuri bine determinate, explicite şi

legitime, iar prelucrările ulterioare nu trebuie să se abată de la aceste scopuri. Prelucrarea ulterioara în scopuri de
arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică/ istorică ori în scopuri statistice nu se consideră
incompatibilă de la scopurile iniţiale;
2.3.

Minimizarea/Reducerea la minimum a datelor – orice colectare de date personale trebuie foarte bine

analizată înainte de obţinerea efectivă a datelor, care trebuie să fie cele mai adecvate, relevante și strict limitate la ceea
ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate;
2.4.

Exactitatea informaţiilor – datele cu caracter personal trebuie să fie exacte, şi, în cazul în care este necesar,

trebuie sa fie actualizate; operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care
sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;
2.5.

Limitarea stocării – datele trebuie păstrate fix atât timp cat sunt necesare pentru prelucrarea asumată.

Perioadele mai lungi de stocare sunt excepţii asociate cu activităţi de prelucrare în scopuri de arhivare în interes public,
în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, conform art. 89, alin.1 din G.D.P.R., sub rezerva
punerii în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate prevăzute de G.D.P.R. în vederea garantării drepturilor
şi libertăţilor persoanei vizate;
2.6.

Integritate și confidenţialitate – prelucrarea datelor personale trebuie făcută în cele mai adecvate condiţii de

siguranţă, care să includă „protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau
a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.
Nerespectarea acestui principiu expune direct la breșe de securitate și confidenţialitate şi, implicit, la penalităţile
extrem de severe prevăzute de G.D.P.R.;
2.7.

Responsabilitate – Operatorul este responsabil de respectarea principiilor G.D.P.R. şi de a demonstra

această respectare. G.D.P.R. impune nu numai respectarea principiilor G.D.P.R. – de exemplu, prin documentarea
deciziilor luate cu privire la o activitate de procesare, ci și să se demonstreze oricând aceasta respectare
(responsabilitate).
În consecinţă:
-

Orice prelucrare de date cu caracter personal trebuie să fie legală şi echitabilă;

-

Ar trebui să fie transparent pentru persoanele fizice vizate că sunt colectate, utilizate, consultate sau

prelucrate datele cu caracter personal care le privesc şi în ce măsură datele sunt sau vor fi prelucrate;
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Principiul transparenţei prevede că orice informaţii şi comunicări referitoare la prelucrarea respectivelor

-

date cu caracter personal trebuie să fie uşor accesibile şi uşor de înţeles şi ca trebuie să se utilizeze un limbaj simplu şi
clar; acest principiu se referă în special la informarea persoanei vizate privind identitatea operatorului şi scopurile
prelucrării, precum şi la oferirea de informaţii suplimentare, pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă
în ceea ce priveşte persoanele fizice vizate şi dreptul acestora de a li se confirma şi comunica datele cu caracter
personal care sunt prelucrate;
Persoanele fizice trebuie informate cu privire la riscurile, normele, garanţiile şi drepturile în materie de

-

prelucrare a datelor cu caracter personal şi cu privire la modul în care să îşi exercite drepturile în legătură cu
prelucrarea;
Scopurile specifice în care datele cu caracter personal sunt prelucrate trebuie să fie explicite şi legitime şi să

-

fie determinate la momentul colectării datelor respective;
Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar pentru

-

scopurile în care sunt prelucrate. Aceasta necesita, în special, asigurarea faptului că perioada pentru care datele cu
caracter personal sunt stocate este limitată strict la minimum;
Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate doar dacă scopul prelucrării nu poate fi îndeplinit în mod

-

rezonabil prin alte mijloace;
Operatorul trebuie să stabilească termene pentru ștergere sau revizuirea periodică. Operatorul trebuie să ia

-

toate masurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte sunt rectificate sau
şterse;
-

Datele personale trebuie prelucrate într-un mod care să asigure în mod adecvat securitatea şi

confidenţialitatea, inclusiv în scopul prevenirii accesului neautorizat la acestea sau utilizarea neautorizată a datelor cu
caracter personal şi a echipamentului utilizat pentru prelucrare.
CAP. 3 LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
a)

persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau

mai multe scopuri specifice;
b)

prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face

demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c)

prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d)

prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e)

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din

exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul;
f)

prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia

cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită
protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizata este un copil.
Nota: „Interesele legitime ale unui operator”, inclusiv cele ale unui operator căruia îi pot fi divulgate datele cu
caracter personal sau ale unei terţe părţi, pot constitui un temei juridic pentru prelucrare, cu condiţia să nu prevaleze
interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, luând în considerare aşteptările rezonabile
ale persoanelor vizate bazate pe relaţia acestora cu operatorul. Acest interes legitim ar putea exista, de exemplu,
atunci când există o relaţie relevantă şi adecvată între persoana vizată şi operator, cum ar fi cazul în care persoana
vizată este un client al operatorului sau se afla în serviciul acestuia. Prelucrarea de date cu caracter personal strict
necesară în scopul prevenirii fraudelor poate constitui un interes legitim al operatorului de date în cauză.
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CAP. 4 CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE ŞI CONDIŢIILE PRIVIND CONSIMŢĂMÂNTUL
4.1.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că

persoana vizată şi-a dat consimţământul expres, neechivoc, liber şi informat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal.
4.2.

În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declaraţii scrise care se refera şi la

alte aspecte, cererea privind consimţământul trebuie să fie prezentata într-o forma care o diferenţiază în mod clar de
celelalte aspecte, într-o forma inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.
4.3.

Persoana vizata are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului nu

afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea
consimţământului, persoana vizata este informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimţământului se face la fel
de simplu ca acordarea acestuia.
4.4.

Atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine seama cat mai mult de faptul că,

printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiţionata sau nu de consimțământul cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract.
4.5.

La nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L., ca Operator de date personale, consimţământul persoanelor vizate

este acordat :
-

în cadrul procesului de recrutare/selecţie de personal;

-

în situaţia încheierii unor contracte cu partenerii de afaceri, exclusiv în situaţia în care prelucrarea datelor

personale se face în scop de marketing direct (furnizarea de informaţii despre serviciile, produsele, evenimentele şi
manifestările expoziţionale ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L.);
-

în situaţia abonării la newslettere (furnizarea de informaţii despre serviciile, produsele, evenimentele şi

manifestările expoziţionale ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L.);
-

în situaţia înregistrării unui cont pe website-urile S.C. AQUA KINETIC S.R.L. pentru accesarea unor servicii

specifice, invitarea participării la târguri, expoziţii şi alte evenimente (în scop de marketing direct).
4.6.

În cadrul procesului de recrutare/selecţie de personal, Specialistul de Resurse Umane – S.C. AQUA KINETIC

S.R.L. va solicita acordarea consimţământului de către potenţialul angajat prin semnarea de către acesta a unei Note de
Informare prin care declară că a fost informat în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul S.C.
AQUA KINETIC S.R.L., precum şi în legătură cu drepturile de care beneficiază, potrivit legislaţiei specifice. Notele de
Informare se vor păstra distinct în evidentele Specialistului de Resurse Umane.
4.7.

În situaţia în care conducerea S.C. AQUA KINETIC S.R.L. decide prelucrarea în scop de marketing direct,

respectiv furnizarea către partenerii contractuali a unor informaţii despre serviciile, produsele, evenimentele şi
manifestările expoziţionale ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. etc., entităţile funcţionale/persoanele
derulatoare/responsabile de contract vor avea în vedere în mod obligatoriu exprimarea consimţământului în scopul
menţionat anterior de către persoana vizata, prin bifarea unei căsuţe dedicate din contract. Lipsa consimţământului
conduce la imposibilitatea prelucrării în scop de marketing direct.
4.8.

În cazul abonării la newslettere, consimţământul persoanei vizate este dat prin bifarea unei căsuţe dedicate din

secţiunea website-ului, persoana fiind informată cu privire la aspectele privind protecţia datelor cu caracter personal.
4.9.

În cazul înregistrării unui cont pe website-urile S.C. AQUA KINETIC S.R.L. pentru achiziţia de produse,

servicii/achitarea tarifelor online, accesarea unor servicii specifice, precum şi în cazul invitaţiilor online adresate
vizitatorilor specialişti în vederea participării acestora la târguri, expoziţii şi alte evenimente, etc., consimţământul
persoanei vizate este dat prin bifarea unor căsuţe dedicate din secţiunea website-ului, persoana fiind informata cu
privire la aspectele privind protecţia datelor cu caracter personal.
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4.10.

Entităţile funcţionale/persoanele derulatoare/responsabile de contract, precum şi cele responsabile de

operaţiunile de marketing direct (inclusiv serviciile aferente IT) vor avea în vedere în mod obligatoriu consimţământul
exprimat în acest sens de către persoana vizată, pentru evitarea unor situaţii de neconformare faţă de prevederile
legale privind protecţia datelor personale.
4.11.

Daca prelucrarea datelor personale se bazează pe consimţământ, prelucrarea datelor unui copil este legală daca

acesta are cel puţin vârsta de 18 ani. Daca copilul are sub vârsta de 18 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă
şi în măsura în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra
copilului. Operatorul depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica în astfel de cazuri dacă titularul răspunderii
părinteşti a acordat sau a autorizat consimţământul, ţinând seama de tehnologiile disponibile. Aceste dispoziţii nu
afectează dreptul general al contractelor aplicabil în statele membre U.E., cum ar fi normele privind valabilitatea,
încheierea sau efectele unui contract în legătură cu un copil.

CAP. 5 REGULI SPECIALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1.

Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal

5.1.1.

Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile

politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice,
de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viata
sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
5.1.2.

Prevederile anterioare nu se aplica în următoarele situaţii:

a)

când persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal

pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede că
interdicţia prevăzută anterior să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei vizate;
b)

când prelucrarea este necesara în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specifice ale

operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi protecţiei sociale,
în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă
încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanţii adecvate pentru drepturile fundamentale şi interesele persoanei
vizate;
c)

când prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte

persoane fizice, atunci când persoana vizata se afla in incapacitate fizica sau juridica de a-şi da consimţământul;
d)

când prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor lor legitime şi cu garanţii adecvate de către o fundaţie,

o asociaţie sau orice alt organism fără scop lucrativ şi cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiţia ca
prelucrarea să se refere numai la membrii sau la foştii membri ai organismului respectiv sau la persoane cu care
acesta are contacte permanente în legătură cu scopurile sale şi că datele cu caracter personal sa nu fie comunicate
terţilor fără consimţământul persoanelor vizate;
e)

când prelucrarea se refera la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de către

persoana vizată;
f)

când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau ori de

câte ori instanţele acţionează în exerciţiul funcţiei lor judiciare;
g)

când prelucrarea este necesara din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului

intern, care este proporţional cu obiectivul urmărit, respectă esenţa dreptului la protecţia datelor şi prevede măsuri
corespunzătoare şi specifice pentru protejarea drepturilor fundamentale şi a intereselor persoanei vizate;
h)

când prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea

capacitaţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau

Page 11 of 92

socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială,
în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical şi sub
rezerva respectării condiţiilor şi garanţiilor prevăzute de lege; datele cu caracter personal pot fi prelucrate în scopurile
menţionate anterior în cazul în care datele respective sunt prelucrate de către un profesionist supus obligaţiei de păstrare
a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în
temeiul normelor stabilite de organisme naţionale competente sau de o altă persoană supusă, de asemenea, unei
obligaţii de confidenţialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite de organisme
naţionale competente.
i)

când prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia

împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi
siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al
dreptului intern, care prevede măsuri adecvate şi specifice pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate,
în special a secretului profesional; sau
j)

când prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau

istorică ori în scopuri statistice, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern, care este proporţional cu obiectivul
urmărit, respectă esenţa dreptului la protecţia datelor şi prevede măsuri corespunzătoare şi specifice pentru protejarea
drepturilor fundamentale şi a intereselor persoanei vizate.
5.2.

Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcţie de identificare generală

Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generală (Codul numeric personal – C.N.P., seria şi numărul
actului de identitate/paşaportului, etc.) vor fi prelucrate, exclusiv în situaţiile în care este necesară stabilirea identităţii
persoanelor vizate şi prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.
Prin legislaţia naţională se pot detalia condiţiile specifice de prelucrare a unui număr de identificare naţional sau a
oricărui alt identificator cu aplicabilitate generală. În acest caz, numărul de identificare naţional sau orice alt
identificator cu aplicabilitate generală este folosit numai în temeiul unor garanţii corespunzătoare pentru drepturile şi
libertăţile persoanei vizate.
5.3.

Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni

Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni sau la masuri de securitate
conexe se efectuează numai sub controlul unei autorităţi de stat sau atunci când prelucrarea este autorizată de dreptul
Uniunii sau de legislaţia naţională care prevede garanţii adecvate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate.
Orice registru cuprinzător al condamnărilor penale se tine numai sub controlul unei autorităţi de stat.
5.4.

Prelucrarea care nu necesită identificarea

5.4.1.

În cazul în care scopurile pentru care S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (operatorul) prelucrează date cu caracter

personal nu necesită sau nu mai necesită identificarea unei persoane vizate de către operator, operatorul nu are obligaţia
de a păstra, obţine sau prelucra informaţii suplimentare pentru a identifica persoana vizata în scopul unic al respectării
legislaţiei specifice.
5.4.2.

Daca, în cazurile menţionate anterior, operatorul poate demonstra ca nu este în măsura să identifice persoana

vizata, operatorul informează persoana vizată în mod corespunzător, în cazul în care este posibil. În astfel de cazuri,
prevederile legale privind dreptul de acces, de rectificare, de ştergere, la restricţionarea prelucrării, dreptul la
portabilitatea datelor nu se aplica, cu excepţia cazului în care persoana vizată, în scopul exercitării drepturilor sale
menţionate anterior, oferă informaţii suplimentare care permit identificarea sa.
5.5.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video

S.C. AQUA KINETIC S.R.L., prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter
personal, respectiv imaginea şi alte informaţii ce permit identificarea persoanelor vizate.

Page 12 of 92

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video,
constituie date cu caracter personal:
a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei sau
b) chiar daca nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (ex:
numărul de înmatriculare al vehiculului/autovehiculului, etc.).
Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private,
prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se realizează numai de către persoane
autorizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi pot fi comunicate numai
următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii autorizaţi
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu
prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia
situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se
distrug sau se şterg.
Persoanele vizate, respectiv angajaţii, clienţii/potenţialii clienţi, vizitatorii şi alte persoane care intră în sediul S.C.
AQUA KINETIC S.R.L, sunt informate în legătură cu prelucrarea datelor personale prin intermediul sistemelor de
supraveghere video.
Informările în cauză, precum şi indicatoarele de marcare a existentei sistemului de supraveghere video vor fi aplicate în
locurile unde sunt amplasate camere de supraveghere video-CCTV. Personalul desemnat va verifica periodic starea
fizică a informărilor şi a indicatoarelor anterior menţionate şi va răspunde de siguranţa şi confidenţialitatea datelor
personale stocate în sistemul de supraveghere/monitorizare video.
5.6.

Prelucrarea în contextul ocupării unui loc de muncă

5.6.1.

Prin lege sau prin acorduri colective, se pot prevedea norme mai detaliate pentru a asigura protecţia drepturilor

şi a libertăţilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor în contextul ocupării unui loc de
muncă, în special în scopul recrutării, al îndeplinirii clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligaţiile
stabilite prin lege sau prin acorduri colective, al gestionării, planificării şi organizării muncii, al egalităţii şi diversităţii
la locul de muncă, al asigurării sănătăţii şi securităţii la locul de muncă, al protejării proprietăţii angajatorului sau a
clientului, precum şi în scopul exercitării şi beneficierii, în mod individual sau colectiv, de drepturile şi beneficiile
legate de ocuparea unui loc de muncă, precum şi pentru încetarea raporturilor de muncă.
5.6.2.

Aceste norme includ măsuri corespunzătoare şi specifice pentru garantarea demnităţii umane, a intereselor

legitime şi a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, în special în ceea ce priveşte transparenţa prelucrării,
transferul de date cu caracter personal în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate
într-o activitate economică comună şi sistemele de monitorizare la locul de muncă.
5.7.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr.
telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L., doar cu consimţământul persoanelor vizate
expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat (ANEXA NR. 15), în anumite cazuri, cu respectarea drepturilor
acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct),
concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile S.C. AQUA KINETIC S.R.L.,
inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener S.C. AQUA KINETIC S.R.L., prin orice mijloc de comunicare,
inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele
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vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai S.C.
AQUA KINETIC S.R.L., cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din
formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situaţie, în cazul în care persoana vizată va dori ca datele cu caracter personal să nu mai fie prelucrate de
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., poate solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea S.C. AQUA
KINETIC S.R.L.. Totodată, atunci când persoana vizată doreşte să nu mai primească newslettere sau materiale
informative din partea S.C. AQUA KINETIC S.R.L., se poate dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau
„Unsubscribe”.
CAP.6 DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
6.1.

Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei

vizate
6.1.1.

S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (OPERATORUL) ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate

informaţiile legale solicitate, precum şi orice notificări şi comunicări (în situaţia exercitării drepturilor de care
beneficiază potrivit legii) referitoare la prelucrare, într-o forma concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă,
utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se
furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea
persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte
mijloace.
6.1.2.

S.C. AQUA KINETIC S.R.L. facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate.

6.1.3.

S.C. AQUA KINETIC S.R.L. furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma

unei cereri prin care îşi exercită drepturile de care beneficiază în baza legii, fără întârzieri nejustificate şi în orice
caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar,
ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.
6.1.4.

S.C. AQUA KINETIC S.R.L. informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de

o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în
format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care
persoana vizată solicită un alt format.
6.1.5.

Daca nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere

şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de
a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.
6.1.6.

Informaţiile furnizate în temeiul legislaţiei specifice şi orice comunicare şi orice măsuri luate în baza

exercitării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, persoana vizată, sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din
partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv,
operatorul poate:
a)

fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a

comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
b)

fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.
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6.1.7.

În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea prin

intermediul căreia îşi exercită drepturile de care beneficiază, potrivit legii, persoana vizată, operatorul poate solicita
furnizarea de informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
6.1.8.

Informaţiile care urmează sa fie furnizate persoanelor vizate în temeiul legislaţiei specifice, pot fi furnizate în

combinaţie cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod uşor vizibil, inteligibil şi clar lizibil o imagine de
ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere. În cazul în care pictogramele sunt prezentate în format
electronic, acestea trebuie să poată fi citite automat.
6.1.9. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de legislaţia specifică şi de prezentul Regulament, persoanele vizate se
pot adresa Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi
semnată la adresa de e-mail: dpo@splash-academy.ro. S.C. AQUA KINETIC S.R.L. poate, dacă este cazul, să solicite
persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.
6.2.

Dreptul la informare

6.2.1.

Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la

persoana vizată
6.2.1.1. În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, S.C.
AQUA KINETIC S.R.L., în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate
următoarele informaţiile:
a)

identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b)

datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

c)

scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

d)

interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, după caz;

e)

destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

f)

dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului U.E. si al Zonei

Economice Europene şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului
de protecţie sau, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în
cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.
6.2.1.2. În plus, faţă de informaţiile menţionate anterior, în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute,
operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare
echitabilă şi transparentă:
a)

perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile

utilizate pentru a stabili această perioadă;
b)

existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la

persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a
se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
c)

atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate, existenţa dreptului de a retrage

consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de
retragerea acestuia;
d)

dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere;

e)

dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie

necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu
caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;
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f)

existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin, informaţii

pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru
persoana vizată.
6.2.1.3. În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât
cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de aceasta prelucrare ulterioară,
informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante;
6.2.1.4. Prevederile precedente nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.
6.2.2.

Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la

persoana vizată
6.2.2.1 În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată, S.C. AQUA KINETIC
S.R.L. furnizează persoanei vizate următoarele informaţii:
a)

identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b)

datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

c)

scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

d)

categoriile de date cu caracter personal vizate;

e)

destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;

f)

dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului U.E. şi al Zonei

Economice Europene şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului
de protecţie sau, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în
cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.
6.2.2.2. Pe lângă informaţiile menţionate anterior, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii
necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:
a)

perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile

utilizate pentru a stabili această perioadă;
b)

interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, după caz;

c)

existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la

persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a
se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;
d)

atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate, existenţa dreptului de a retrage

consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de
retragerea acestuia;
e)

dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

f)

sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile

public;
g)

existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin în cazurile

respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel
de prelucrări pentru persoana vizată.
6.2.2.3. Operatorul furnizează informaţiile menţionate anterior:
a)

într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună,

ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
b)

dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel

târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau
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c)

dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la

data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.
6.2.2.4. În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât
cel pentru care acestea au fost obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de aceasta prelucrare ulterioară,
informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante.
6.2.2.5 Prevederile precedente nu se aplică dacă şi în măsura în care:
a)

persoana vizată deţine deja informaţiile;

b)

furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate, în special în

cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri
statistice, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute de lege, sau în măsura în care obligaţia furnizării
informaţiilor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării
respective. În astfel de cazuri, operatorul ia masuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele legitime
ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;
c)

obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul

intern sub incidenţa căruia intra operatorul şi care prevede masuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale
persoanei vizate; sau
d)

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul unei obligaţii statutare de

secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra
secretul.
6.2.3.

Informarea persoanelor vizate în contextul activităţilor specifice S.C. AQUA KINETIC S.R.L.

În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
inclusiv derulării raporturilor de muncă, activităţii comerciale/contractuale şi /sau participării la târgurile, expoziţiile
şi/sau alte evenimente organizate în incinta imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L., precum şi în contextul îndeplinirii
obligaţiilor legale, informarea persoanelor vizate se poate realiza, după cum urmează:
-

În cadrul procesului de recrutare/selecţie de personal, Specialistul de Resurse Umane - S.C. AQUA KINETIC

S.R.L. va pune la dispoziţia potenţialului angajat o Notă de Informare, pe care acesta/aceasta o va citi şi o va semna şi
prin care declară că a fost informat/a în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul S.C. AQUA
KINETIC S.R.L., precum şi în legătură cu drepturile de care beneficiază, potrivit legislaţiei specifice. Notele de
Informare se vor păstra distinct în evidenţele Specialistului de Resurse Umane. Modelul Notei de Informare a
potenţialului angajat este prevăzut în ANEXA NR. 1;
-

În contextul derulării raporturilor de muncă, Specialistul de Resurse Umane- S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va

pune la dispoziţia fiecărui angajat din cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. o Notă de Informare, pe care acesta/aceasta
o va citi şi o va semna şi prin care declară că a fost informat/a în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal la
nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. precum şi în legătură cu drepturile de care beneficiază, potrivit legislaţiei
specifice. Notele de Informare se vor păstra distinct în evidentele Specialistului de Resurse Umane. Modelul Notei de
Informare a angajaţilor este prevăzut în Anexa nr. 2;
-

Persoanele vizate, respectiv angajaţii, clienţii/potenţialii clienţi, vizitatorii şi alte persoane care intră în sediul

S.C. AQUA KINETIC S.R.L., ale căror date sunt prelucrate prin intermediul sistemelor de supraveghere video sunt
informate în acest sens prin intermediul unor Note de Informare. Modelul Notei de Informare cu privire la prelucrarea
datelor prin sistemele de supraveghere video este prevăzut în ANEXA NR.3. Informările în cauza, precum şi
indicatoarele de marcare a existentei sistemului de supraveghere video vor fi aplicate în locurile unde sunt amplasate
camere de supraveghere video-CCTV de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L.. Personalul administrativ va verifica
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periodic starea fizică a informărilor şi a indicatoarelor anterior menţionate şi va răspunde de siguranţa şi
confidenţialitatea datelor personale stocate în sistemul de supraveghere/monitorizare video.
-

În cadrul derulării activităţii comerciale/contractuale şi /sau participării la târgurile, expoziţiile şi/sau alte

evenimente organizate în incinta imobilul S.C. AQUA KINETIC S.R.L., informarea persoanelor vizate se
realizează prin:
▪

Condiţiile Generale, Tehnice şi de Participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L., care conţin prevederi

referitoare la protecţia datelor personale(ANEXA NR. 14);
▪

Formularul „Adeziune Contract” care conţine prevederi referitoare la protecţia datelor personale (ANEXA NR.

5);
▪

Documentaţia contractuală încheiată de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. care conţine prevederi referitoare la

protecţia datelor personale (ANEXA NR. 6);
▪

Termenii şi Condiţiile de Utilizare specifice website-urilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L., care conţin

prevederi referitoare la protecţia datelor personale (Anexa nr. 7);
▪

Website-urile S.C. AQUA KINETIC S.R.L., în situaţia abonării la Newslettere, în cazul înregistrării unui cont

pentru achiziţia de produse/servicii/achitarea tarifului online, accesarea unor servicii specifice, precum şi în cazul
invitaţiilor online adresate vizitatorilor specialişti în vederea participării acestora la târguri, expoziţii şi alte asemenea
evenimente, etc..
Derulatorii de contracte ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L. vor avea responsabilitatea/obligativitatea inserării în
contractele încheiate şi gestionate de către aceştia a clauzelor specifice cu privire la protecţia datelor cu caracter
personal şi/sau cu privire la respectarea Condiţiilor Generale, Tehnice şi de Participare.
Elementele de conţinut ale Notelor de Informare, ale clauzelor contractuale şi ale celorlalte instrumente de informare
referitoare la protecţia datelor personale sunt stabilite/actualizate, pe baza legislaţiei specifice, de către Responsabilul
cu protecţia datelor din cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi aprobate în prealabil de către conducerea S.C. AQUA
KINETIC S.R.L..
6.3.

Dreptul de acces al persoanei vizate

6.3.1.

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu

caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:
a)

scopurile prelucrării;

b)

categoriile de date cu caracter personal vizate;

c)

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie

divulgate, în special destinatari din ţari terţe sau organizaţii internaţionale;
d)

acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau,

daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă;
e)

existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori

restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune
prelucrării;
f)

dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere;

g)

în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile

privind sursa acestora;
h)

existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin în cazurile

respective, informaţii pertinente privind logica utilizata şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel
de prelucrări pentru persoana vizată.
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6.3.2.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională,

persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate, prevăzute de lege referitoare la transfer.
6.3.3.

Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii

solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în
care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt
format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
6.3.4.

Dreptul de a obţine o copie menţionată anterior nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Pentru exercitarea dreptului, persoana vizată poate utiliza modelul cererii prevăzut în ANEXA NR. 10.
6.4.

Dreptul la rectificare

Persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter
personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are
dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei
declaraţii suplimentare.
Pentru exercitarea dreptului, persoana vizată poate utiliza modelul cererii prevăzut în ANEXA NR. 11.
6.5.

Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

6.5.1.

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o

privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri
nejustificate în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive:
a)

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau

prelucrate;
b)

persoana vizata îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu exista niciun alt temei

juridic pentru prelucrarea;
c)

persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte

prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării, în cazul prelucrării în scop de marketing direct;
d)

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e)

datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în

temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se afla operatorul;
f)

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale

menţionate în legislaţia specifică.
6.5.2.

Alineatele anterioare nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

a)

pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

b)

pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului

intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării
unei autorităţi oficiale cu care este investit operatorul;
c)

din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;

d)

în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorica ori în scopuri statistice, în

măsura în care dreptul la ştergere este susceptibil să facă imposibilă sau sa afecteze în mod grav realizarea obiectivelor
prelucrării respective; sau
e)

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Pentru exercitarea dreptului, persoana vizată poate utiliza modelul cererii prevăzut în ANEXA NR. 12.
6.6.

Dreptul la restricţionarea prelucrării

6.6.1.

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se

aplică unul din următoarele cazuri:
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a)

persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice

exactitatea datelor;
b)

prelucrarea este ilegala, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb

restricţionarea utilizării lor;
c)

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d)

persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale

operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
6.6.2.

În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată conform prevederilor anterioare, astfel de date cu caracter

personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau
din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
6.6.3.

O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea

restricţiei de prelucrare.
6.7.

Obligaţia de notificare cu privire la rectificarea, ştergerea datelor cu caracter personal sau

restricţionarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau
ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se
dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

6.8.

Dreptul la portabilitatea datelor

6.8.1.

Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat

operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite
aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în
cazul în care:
a)

prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract; şi

b)

prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

6.8.2.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal

să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
6.8.3.

Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ştergerea datelor. Respectivul drept

nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei
autorităţi oficiale cu care este investit operatorul.
6.8.4.

Dreptul la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

6.9.

Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat

6.9.1.

Dreptul la opoziţie

6.9.1.1. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se
afla, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. Operatorul nu mai prelucrează
datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează ca are motive legitime şi imperioase
care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul
este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
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6.9.1.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are
dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv
creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
6.9.1.3 În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal
nu mai sunt prelucrate în acest scop.
6.9.1.4. Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul la opoziţie menţionat este adus în mod
explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.
6.9.1.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în
scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării
datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei
sarcini din motive de interes public.
6.9.2.

Procesul decizional automatizat, crearea de profiluri

6.9.2.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o
măsură semnificativă.
6.9.2.2. Prevederile anterioare nu se aplică în cazul în care decizia:
a)

este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;

b)

este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului şi care prevede, de asemenea,

măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
c)

are la baza consimţământul explicit al persoanei vizate.

6.9.2.3. În cazurile în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi
un operator de date sau are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate, operatorul de date pune în aplicare
măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin
dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta
decizia.
6.9.2.4. Deciziile menţionate anterior nu au la baza categoriile speciale de date cu caracter personal, cu excepţiile
prevăzute de lege (ex: persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit) şi în care au fost instituite măsuri
corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.
CAP. 7 RESTRICŢII
Prin legislaţia specifică care se aplică operatorului de date sau persoanei împuternicite de operator se poate restricţiona
domeniul de aplicare al obligaţiilor şi al drepturilor prevăzute în actuala legislaţie în măsura în care dispoziţiile acesteia
corespund drepturilor şi obligaţiilor menţionate anterior, atunci când o astfel de restricţie respectă esenţa drepturilor şi
libertăţilor fundamentale şi constituie o măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică, pentru a asigura:
a)

securitatea naţională;

b)

apărarea;

c)

securitatea publică;

d)

prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală sau executarea sancţiunilor penale, inclusiv

protejarea împotriva ameninţărilor la adresa securităţii publice şi prevenirea acestora;
e)

alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special un interes

economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar şi fiscal şi
în domeniul sănătăţii publice şi al securităţii sociale;
f)

protejarea independenţei judiciare şi a procedurilor judiciare;
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g)

prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate;

h)

funcţia de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar şi ocazional, de exercitarea autorităţii

oficiale;
i)

protecţia persoanei vizate sau a drepturilor şi libertăţilor altora;

j)

punerea în aplicare a pretenţiilor de drept civil.

CAP. 8 OPERATORUL ŞI PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ DE OPERATOR
8.1.

Responsabilitatea Operatorului

8.1.1.

Ţinând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, costurile implementării

precum şi de riscurile cu grade diferite de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice,
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în
măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu legislaţia specifică.
De asemenea, măsurile tehnice şi organizatorice adoptate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. sunt necesare protejării
datelor cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau
accesului neautorizat. Respectivele masuri se revizuiesc şi se actualizează dacă este necesar.
Pentru îndeplinirea cerinţelor legale specifice protecţiei datelor cu caracter personal S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
implementează măsuri tehnice şi organizatorice orientate pe diferite direcţii de acţiune, precum: alocarea/stabilirea
responsabilităţilor pentru Responsabilul de protecţia datelor, alocarea/responsabilităţilor pentru angajaţii care
prelucrează date cu caracter personal, elaborarea regulamentului privind protecţia datelor, adaptarea activităţilor
organizaţiei la cerinţele legale specifice, elaborarea/implementarea unor politici/proceduri IT adecvate pentru
securitatea datelor personale, instruirea personalului, monitorizarea conformităţii, etc.
8.1.2.

Masurile tehnice şi organizatorice includ punerea în aplicare de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. a unor

politici/proceduri IT adecvate de protecţie/securitate a datelor cu caracter personal.
Biroul IT al S.C. AQUA KINETIC S.R.L. are responsabilitatea/obligativitatea elaborării/ actualizării şi
implementării politicilor/procedurilor adecvate de protecţie/securitate a datelor cu caracter personal.
8.1.3.

Suplimentar masurilor anterior precizate, în vederea asigurării unui nivel adecvat de protecţie/securitate a

datelor cu caracter personal, la nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. se adoptă/stabilesc măsuri organizatorice şi
reguli, precum:
-

Instalarea de sisteme de supraveghere video şi sisteme antiefracţie;

-

Monitorizarea şi intervenţia în caz de alarmă asigurată în permanenţă de personal specializat/autorizat;

-

Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare,

procesare, multiplicare, transport, distrugere şi arhivare stabilite prin Legea Arhivelor Naţionale, legislaţia internă şi
internaţională privind protecţia datelor cu caracter personal, şi prin proceduri interne;
-

Personalul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. este instruit în legătură cu aspectele legale privind protecţia datelor

personale şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor personale;
-

Conducerea S.C. AQUA KINETIC S.R.L., prin Biroul IT, stabileşte fiecărui utilizator tipurile de acces şi

operaţiunile permise acestuia, strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
-

Utilizatorul/angajatul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. poate prelucra date cu caracter personal doar pe

perioada în care ocupa funcţia respectivă. Extinderea sau restrângerea atribuţiilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal se dispune de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. atunci când utilizatorul/angajatul se afla în una dintre următoarele
situaţii:
a)

la modificarea raporturilor de muncă;

b)

la modificarea atribuţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în fişa postului.
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Dreptul de acces al utilizatorului la sistemul de evidenţă a datelor cu caracter personal se suspendă pe perioada în care
acesta se afla în una dintre următoarele situaţii:
a)

se află în concediu fără plată, concediu medical, concediu pentru creşterea sau îngrijirea copilului minor,

pentru o perioada mai mare de 3 luni;
b)

se afla în concediu de maternitate sau concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

c)

urmează un curs sau o specializare cu scoatere din program, pentru o perioada mai mare de 3 luni;

d)

pe perioada cercetării disciplinare, în situaţia în care faţă de utilizator se efectuează cercetări referitoare la

prelucrarea datelor cu caracter personal cu încălcarea dispoziţiilor legale;
e)

alte cazuri prevăzute de lege.

-

Cu ocazia proiectării, întreţinerii, actualizării aplicaţiilor de gestiune a bazelor de date, se interzice accesul

providerilor/programatorilor/personalului de întreţinere a sistemelor informatice la orice fel de date cu caracter
personal deţinute/create/accesate de personalul din structura respectiva a S.C. AQUA KINETIC S.R.L.. În aceste
situaţii, se pun la dispoziţia providerilor/programatorilor/personalului de întreţinere numai date
anonime/pseudonimizate;
-

Pentru cazuri excepţionale, numai pe durata intervenţiei şi circumstanţiat limitativ la datele strict necesare,

persoanele care asigură suportul tehnic pot avea acces la datele cu caracter personal numai în prezenţa unui utilizator
desemnat de operator, în această situaţie, răspunderea pentru păstrarea confidenţialităţii datelor aparţine persoanelor
în cauză, sens în care trebuie să semneze un Angajament de confidenţialitate;
-

Operaţiunile de colectare, introducere, modificare şi actualizare a datelor cu caracter personal se realizează

numai de personalul anume desemnat de către conducătorii operatorului, conform actelor de reglementare internă;
-

S.C. AQUA KINETIC S.R.L. dispune masurile tehnice necesare care să permită identificarea utilizatorului

care a introdus, modificat sau actualizat datele cu caracter personal;
-

Bazele de date cu caracter personal deţinute/create şi programele folosite de operatori/utilizatori sunt salvate,

prin copii de siguranţă, la un interval de timp stabilit de conducerea S.C. AQUA KINETIC S.R.L., în funcţie de
mărimea, volumul şi importanţa acestor baze de date;
-

S.C. AQUA KINETIC S.R.L. desemnează/stabileşte utilizatori care să aibă atribuţii de serviciu şi executarea

copiilor de siguranţă ale bazelor de date deţinute/create şi ale programelor folosite;
-

Accesul în încăperile în care se află documente ce conţin date cu caracter personal şi/sau terminale de

acces/echipamente care prelucrează date cu caracter personal este limitat la utilizatorii stabiliţi de conducătorii
operatorului şi numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (acces restricţionat/controlat);
-

Documentele, terminalele de acces/echipamentele care conţin date cu caracter personal vor fi ţinute/păstrate

în fişete sau dulapuri închise cu cheie sau cu un alt mecanism de securizare şi/sau în încăperi/spaţii care se pot încuia.
Documentele care conţin date cu caracter personal, folosite pentru realizarea anumitor operaţiuni se vor preda
persoanelor abilitate sau se vor închide imediat după terminarea acestora. Terminalele de acces/echipamentele se
securizează cu parolă;
-

Aplicaţiile informatice care gestionează date cu caracter personal trebuie prevăzute cu facilitatea închiderii

automate a sesiunii de lucru dacă utilizatorul nu acţionează asupra datelor afişate pe ecran pe o perioadă de timp
stabilită, prin proceduri de lucru/diagrame flux, în funcţie de operaţiunile care trebuie executate.
-

Terminalele de acces trebuie să aibă setate funcţia de închidere automată a ecranului şi funcţia „lock screen

- screen saver” la o temporizare prestabilită, prin proceduri de lucru/diagrame flux, iar dacă acest lucru nu este
posibil din punct de vedere tehnic, după trecerea intervalului de timp stabilit, datele afişate trebuie ascunse sau
sesiunea de lucru va fi închisă. Terminalele de acces folosite în relaţia cu publicul se poziţionează astfel încât datele
afişate să fie vizualizate numai de către utilizatori;
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-

Accesul utilizatorilor/angajaţilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L. la datele cu caracter personal care se regăsesc

în Reţeaua S.C. AQUA KINETIC S.R.L. – serverele şi staţiile de lucru, se face controlat/restricţionat pe bază de user şi
parolă, setate exclusiv de Biroul IT, utilizatorii având drept de acces limitat, conform procedurilor interne (ex: read
only, write, execute, modify, full control, etc.);
-

Nu este permisă scoaterea din organizaţie a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB Stick, Portable HDD,

telefoane mobile, tablete, laptop-uri, aparate foto-video, etc.) care conţin date cu caracter personal, decât cu
aprobarea prealabilă in scris a conducerii S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;
-

Se interzice utilizarea serviciului de e-mail în orice mod ce ar avea drept consecinţa transmiterea, distribuirea

şi livrarea de mesaje nesolicitate de poştă electronică în volum mare sau de mesaje comerciale nesolicitate ("Spam").
Prin spam înţelegem trimiterea de mesaje (comerciale) nesolicitate în urma cărora se primesc plângeri din partea celor
care le primesc, folosirea sau distribuirea de liste de e-mailuri care aparţin unor persoane care nu şi-au exprimat
consimţământul anterior.
-

Utilizatorii/angajaţii nu vor deschide email-uri de tip SPAM/Malware şi/sau orice alte comunicaţii electronice

care nu au legătură cu activitatea desfăşurată în calitate de angajat. Totodată, angajaţii S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
nu au voie să găzduiască sau să permită găzduirea site-urilor sau informaţiilor a căror publicitate este făcuta prin
emailuri SPAM. Nerespectarea politicii anti-spam constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit
Regulamentului Intern.
-

Utilizatorii/angajaţii din cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. care prelucrează date cu caracter personal sunt

obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru, să blocheze ecranul terminalelor de acces atunci când părăsesc locul de
muncă, iar la sfârşitul programului de lucru să închidă terminalele de acces;
-

Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizaţi, şi, acolo

unde echipamentul de imprimare permite, aceasta operaţiune se va realiza controlat, pe bază de parolă.
Prezentele reguli şi măsuri se completează cu prevederile politicilor şi procedurilor elaborate/implementate de Biroul
IT al S.C. AQUA KINETIC S.R.L., reglementări interne necesare pentru asigurarea adecvata a protecţiei/securităţii
datelor cu caracter personal.
8.1.4.

Aderarea la coduri de conduită aprobate sau la un mecanism de certificare aprobat, menţionat de legislaţia

specifică, poate fi utilizată ca element care să demonstreze respectarea obligaţiilor de către operator.
8.2.

Asigurarea protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi în mod implicit

8.2.1.

Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, şi natura, domeniul de aplicare,

contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscurile cu grade diferite de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi
libertăţile persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea, operatorul, atât în momentul stabilirii mijloacelor de
prelucrare (mijloace manuale şi/sau automate - ex: sisteme de operare, servere, staţii de lucru, soluţii de securitate, de
backup, de stocare, programe/soluţii software/aplicaţii IT achiziţionate sau dezvoltate in-house etc.), cât şi în cel al
prelucrării în sine, pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate (ex: pseudonimizarea), care sunt destinate
să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecţie a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, şi să
integreze garanţiile necesare în cadrul prelucrării, pentru a îndeplini cerinţele prezentului regulament şi a proteja
drepturile persoanelor vizate.
8.2.2.

Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura că, în mod implicit, sunt

prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. Respectiva
obligaţie se aplică volumului de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare şi
accesibilităţii lor. În special, astfel de măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate,
fără intervenţia persoanei, de un număr nelimitat de persoane.
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8.2.3.

Un mecanism de certificare aprobat menţionat de legislaţia specifică poate fi utilizat drept element care să

demonstreze îndeplinirea cerinţelor prevăzute anterior.
8.3.

Persoana împuternicită de Operator

8.3.1.

În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele operatorului, acesta contractează exclusiv

persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice
adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în prezentul regulament şi să asigure protecţia
drepturilor persoanei vizate.
8.3.2.

Persoana împuternicită de operator nu recrutează o alta persoana împuternicită fără a primi în prealabil o

autorizaţie scrisă, specifică sau generală, din partea operatorului. În cazul unei autorizaţii generale scrise, persoana
împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificări preconizate privind adăugarea sau
înlocuirea altor persoane împuternicite de operator, oferind astfel posibilitatea operatorului de a formula obiecţii fătă de
aceste modificări.
8.3.3.

Prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator este reglementată printr-un contract sau alt act

juridic în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care are caracter obligatoriu pentru persoana împuternicită
de operator în raport cu operatorul şi care stabileşte obiectul şi durata prelucrării, natura şi scopul prelucrării, tipul de
date cu caracter personal şi categoriile de persoane vizate şi obligaţiile şi drepturile operatorului.
Respectivul contract sau act juridic prevede în special ca persoana împuternicită de operator:
a)

prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucţiuni documentate din partea operatorului,

inclusiv în ceea ce priveşte transferurile de date cu caracter personal către o ţara terţă sau o organizaţie
internaţională, cu excepţia cazului în care aceasta obligaţie îi revine persoanei împuternicite în temeiul dreptului
Uniunii sau al dreptului intern care i se aplică; în acest caz, notifică această obligaţie juridică operatorului înainte de
prelucrare, cu excepţia cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de
interesul public;
b)

se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte

confidenţialitatea sau au o obligaţie statutara adecvata de confidenţialitate;
c)

adoptă toate masurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate a

datelor personale corespunzător, în conformitate cu cerinţele legislaţiei specifice;
d)

respecta condiţiile menţionate privind recrutarea unei alte persoane împuternicite de operator;

e)

ţinând seama de natura prelucrării, oferă asistenţa operatorului prin masuri tehnice şi organizatorice

adecvate, în măsură în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligaţiei operatorului de a răspunde cererilor
privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute de legislaţia specifică;
f)

ajută operatorul să asigure respectarea obligaţiilor privind securitatea prelucrării, notificarea

Autorităţii/informarea persoanei vizate în cazul încălcării securităţii datelor, evaluarea impactului asupra protecţiei
datelor, consultarea prealabilă, ţinând seama de caracterul prelucrării şi informaţiile aflate la dispoziţia persoanei
împuternicite de operator;
g)

la alegerea operatorului, şterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal după încetarea

furnizării serviciilor legate de prelucrare şi elimină copiile existente, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau
dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;
h)

pune la dispoziţia operatorului toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea obligaţiilor

prevăzute la prezentul articol, permite desfăşurarea auditurilor, inclusiv a inspecţiilor, efectuate de operator sau alt
auditor mandatat şi contribuie la acestea.
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i)

Persoana împuternicită de operator informează imediat operatorul în cazul în care, în opinia sa, o

instrucţiune încalcă prezentul regulament sau alte dispoziţii din dreptul intern sau din dreptul Uniunii referitoare la
protecţia datelor.
8.3.4.

În cazul în care o persoana împuternicită de un operator recrutează o alta persoana împuternicită pentru

efectuarea de activităţi de prelucrare specifice în numele operatorului, aceleaşi obligaţii privind protecţia datelor
prevăzute în contractul sau în alt act juridic încheiat între operator şi persoana împuternicită de operator, astfel cum sunt
prevăzute anterior, revin celei de a doua persoane împuternicite, prin intermediul unui contract sau al unui alt act
juridic, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, în special furnizarea de garanţii suficiente pentru punerea în
aplicare a unor masuri tehnice şi organizatorice adecvate.
În cazul în care aceasta a doua persoana împuternicită nu îşi respecta obligaţiile privind protecţia datelor, persoana
împuternicită iniţială rămâne pe deplin răspunzătoare făţă de operator în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor
persoanei împuternicite subsecvent.
8.3.5.

Aderarea persoanei împuternicite de operator la un cod de conduită aprobat, sau la un mecanism de certificare

aprobat, menţionate de legislaţia specifică, poate fi utilizată ca element prin care să se demonstreze existenta garanţiilor
suficiente menţionate anterior.
8.3.6.

Fără a aduce atingere unui contract individual încheiat între operator şi persoana împuternicită de operator,

contractul sau celalalt act juridic încheiat între persoana împuternicită de operator ţi o alta persoană împuternicită, se
poate baza, integral sau parţial, pe clauze contractuale standard prevăzute/adoptate de Comisia Europeană/ de o
autoritate de supraveghere, inclusiv atunci când fac parte dintr-o certificare acordată operatorului sau persoanei
împuternicite de operator în temeiul legislaţiei specifice;
8.3.7.

Contractul sau celalalt act juridic menţionat anterior se formulează în scris, inclusiv în format electronic.

8.3.8.

În cazul în care o persoana împuternicită de operator încalcă prezentul regulament, prin stabilirea scopurilor şi

mijloacelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, persoana împuternicită de operator este considerată a fi un
operator în ceea ce priveşte prelucrarea respectivă.
8.3.9.

În situaţiile în care sunt prelucrate date cu caracter personal în numele S.C. AQUA KINETIC S.R.L. de

către persoane împuternicite (procesatori de date - ex: instituţii de credit, companii de asigurări, emitente de
tichete de masă tipărite sau electronice, carduri beneficii salariaţi, companii de curierat, etc.) derulatorii de
contract ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L. vor avea responsabilitatea/obligativitatea de încheia cu fiecare dintre
aceste persoane împuternicite Acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal, care vor avea în conţinut
elementele prevăzute în prezentul Regulament şi legislaţia specifică, stabilite în prealabil de Responsabilul cu
protecţia datelor şi aprobate de conducerea S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
8.4. Desfăşurarea activităţii de prelucrare sub autoritatea Operatorului sau a Persoanei Împuternicite de
Operator
Persoana împuternicită de operator şi orice persoana care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei
împuternicite de operator care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu
excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern îl obligă să facă acest lucru.
8.5.

Evidentele activităţilor de prelucrare

8.5.1.

Organizaţiile care au mai puţin de 250 de angajaţi nu au obligaţia de a ţine evidenţa prelucrării de date cu

caracter personal, cu excepţia cazului în care prelucrarea pe care o efectuează este susceptibilă să genereze un risc
pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate, prelucrarea nu este ocazională sau prelucrarea include categorii
speciale de date, sau date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni, astfel cum sunt prevăzute
în legislaţia specifică.
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8.5.2.

În situaţia în care, operatorul va intra sub incidenţa prevederilor anterior menţionate, acesta păstrează o

evidenţă a activităţilor de prelucrare desfăşurate sub responsabilitatea lor. Respectiva evidenţă cuprinde următoarele
informaţii:
a)

numele şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale operatorului asociat, ale reprezentantului

operatorului şi ale responsabilului cu protecţia datelor;
b)

scopurile prelucrării;

c)

o descriere a categoriilor de persoane vizate şi a categoriilor de date cu caracter personal;

d)

categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv

destinatarii din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;
e)

dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o ţara terţă sau o organizaţie internaţională,

inclusiv identificarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale respective şi documentaţia care dovedeşte existenta
unor garanţii adecvate;
f)

acolo unde este posibil, termenele-limita preconizate pentru ştergerea diferitelor categorii de date;

g)

acolo unde este posibil, o descriere generală a masurilor tehnice şi organizatorice de securitate adecvate;

8.5.3.

Fiecare operator şi, după caz, persoana împuternicită de operator păstrează o evidenţă a tuturor categoriilor de

activităţi de prelucrare desfăşurate în numele operatorului, care cuprind:
a)

numele şi datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de operator şi ale fiecărui operator în

numele căruia acţionează aceasta persoana (aceste persoane), precum şi ale reprezentantului operatorului sau al
persoanei împuternicite de operator, după caz;
b)

categoriile de activităţi de prelucrare desfăşurate în numele fiecărui operator;

c)

dacă este cazul, transferurile de date cu caracter personal către o ţara terţă sau o organizaţie internaţională,

inclusiv identificarea ţării terţe sau a organizaţiei internaţionale respective şi documentaţia care dovedeşte existenţa
unor garanţii adecvate;
d)

acolo unde este posibil, o descriere generală a masurilor tehnice şi organizatorice de securitate adecvate.

8.5.4.

Evidenţele menţionate anterior se formulează în scris, inclusiv în format electronic.

8.5.5.

Operatorul sau persoana împuternicită de acesta, precum şi, sau al persoanei împuternicite de operator pun

evidentele la dispoziţia autorităţii de supraveghere, la cererea acesteia, cu notificarea prealabila a Operatorului;
8.6.

Cooperarea cu Autoritatea de supraveghere

S.C. AQUA KINETIC S.R.L., în calitate de Operator şi persoana împuternicită de operator şi, după caz, reprezentantul
acestora cooperează, la cerere, cu autoritatea de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor lor.
8.7.

Masuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal

8.7.1.

Aspecte generale privind securitatea prelucrării

8.7.1.1. Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării şi natura, domeniul de aplicare, contextul
şi scopurile prelucrării, precum şi riscul cu diferite grade de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor fizice, operatorul şi persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice şi organizatorice
adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:
a)

pseudonimizarea şi criptarea datelor cu caracter personal;

b)

capacitatea de a asigura confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continuă ale sistemelor şi

serviciilor de prelucrare;
c)

capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal şi accesul la acestea în timp util în cazul

în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
d)

un proces pentru testarea, evaluarea şi aprecierea periodică a eficacităţii masurilor tehnice şi organizatorice

pentru a garanta securitatea prelucrării.
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8.7.1.2. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se tine seama în special de riscurile prezentate de prelucrare,
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 într-un alt mod.
8.7.1.3. Aderarea la un cod de conduită aprobat sau la un mecanism de certificare aprobat, menţionate în legislaţia
specifică, poate fi utilizată ca element prin care să se demonstreze îndeplinirea cerinţelor prevăzute anterior.
8.7.1.4. Operatorul şi persoana împuternicită de acesta iau masuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care
acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator şi care are acces la date cu caracter
personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepţia cazului în care aceasta obligaţie îi revine în temeiul
dreptului Uniunii sau al dreptului intern.
8.7.2.

Aspecte specifice privind securitatea prelucrării.

La nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L., în calitate de Operator de date cu caracter personal, masurile tehnice IT şi
organizatorice menţionate în legislaţia specifică, necesare asigurării unui nivel adecvat de protecţie sunt implementate
prin:
-

Identificarea, ca urmare a unor activităţi de audit de specialitate şi implementarea/utilizarea în

activitatea S.C. AQUA KINETIC S.R.L. a unor soluţii tehnice IT adecvate, ţinând cont de costurile
implementării, natura, domeniul de aplicare, contextul, scopurile prelucrării şi riscurile aferente, soluţii care să
acopere aspecte prevăzute de legislaţia specifică, precum:
✓

Cerinţe de securitate de bază: testarea securităţii sistemului, întărirea sistemului, codificarea securizată,

protecţia împotriva programelor malware;
✓

Politica privind parolele: autentificarea utilizatorului, autentificare cu doi factori;

✓

Managementul schimbării: separarea mediilor de testare, testarea schimbărilor, accesul dezvoltatorilor;

✓

Controlul accesului: controlul accesului bazat pe roluri, securitatea conturilor de utilizator, revizuirea

privilegiilor, Audit logs, conturi neutilizate, privilegiile utilizatorilor tehnici, consola de securitate, informaţii despre
utilizatori;
✓

Managementul evenimentelor: log format documentation, log information, log protection and monitoring, log

format, evenimente auditate;
✓

Securitatea datelor: criptarea datelor, securitatea datelor în ciclul lor de viaţă;

✓

Back-up: back-up copies, programul de back-up, back-up security, verificarea back-up-urilor, viabilitatea

back-up-urilor;
✓

Pseudominimizarea, minimizarea, integritatea datelor personale (computere, servere, terminale de acces,

imprimarea datelor), disponibilitatea datelor, ştergerea şi portabilitatea datelor, evidenţele activităţilor de prelucrare,
etc..
-

Elaborarea/implementarea/monitorizarea permanentă de către Biroul IT al S.C. AQUA KINETIC

S.R.L. a unor politici/proceduri specifice de protecţie/securitate a datelor cu caracter personal.
8.7.3.

Cartografierea datelor cu caracter personal

În vederea cartografierii datelor cu carter personal se completează un formular de evidenta. Formularul se completează
sau actualizează de conducătorii locurilor de muncă cu suportul altor funcţii implicate din cadrul S.C. AQUA KINETIC
S.R.L. ori de câte ori intervin modificări cu privire la natura activităţilor desfăşurate, structurii organizatorice, datele
prelucrate, categoriile vizate, introducerea unor noi măsuri de securitate, etc.. Conducătorul locului de muncă este
responsabil de corectitudinea şi completitudinea informaţiilor furnizate prin acest formular şi implicit de asigurarea
implementării măsurilor de securitate la nivelul biroului, inclusiv de urmărirea ducerii la îndeplinire a Planurilor de
măsuri aferente biroului/structurii de conformare cu regulamentul 2016/679 şi instruirea personalului din subordine cu
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privire la aplicarea legislaţie privind protecţia datelor cu caracter personal. Formularul completat se păstrează în format
electronic şi fizic de către fiecare conducător al locului de muncă.
În cazul în care măsurile de securitate implementate nu sunt adecvate, în funcţie de riscurile asupra protecţiei datelor
din punctul de vedere al persoanelor vizate, Conducătorul locului de muncă împreună cu funcţiile responsabile de
aplicarea măsurilor propune Planuri de măsuri de conformare. Pentru estimarea riscurilor se ia în considerare natura
datelor, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării și utilizarea noilor tehnologii.
8.7.4.

Reguli gestionare baze de date din punct de vedere G.D.P.R.

Se interzice realizarea de comunicări comerciale în scop de marketing direct (ex. Newslettere) către persoanele vizate
care se regăsesc la nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. în diverse evidente, baze de date, aplicaţii IT, utilizând adrese
de e-mail de tipul nume.prenume@gmail.com, nume.prenume@yahoo.com sau nume.prenume@societateaX.ro sau alte
adrese care conţin date cu caracter personal ori numere de telefon personale (SMC) care se regăsesc în aceste evidente,
în lipsa consimţământului expres, neechivoc, liber exprimat anterior dar şi informat al persoanelor vizate si evidenţiat
distinct.
Comunicările comerciale în scop de marketing direct se vor putea realiza utilizând adrese de email de tipul
nume.prenume@gmail.com, nume.prenume@yahoo.com sau nume.prenume@societateaX.ro sau alte adrese care
conţin date cu caracter personal ori numere de telefon personale (SMC) care se regăsesc în evidenţele, aplicaţiile,
bazele de date utilizate la nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L., numai în măsura în care:
-

avem consimţământul expres neechivoc, liber exprimat anterior dar şi informat al persoanelor vizate, şi

-

evidenţele, aplicaţiile, bazele de date utilizate la nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. vor fi adaptate în sensul

evidenţierii în mod distinct a consimţământului persoanelor vizate, pentru controlul efectiv al acestui proces d.p.d.v.
G.D.P.R., indiferent de modalitatea de obţinere a acestuia.
Datele trebuie să fie adecvate, relevante şi strict limitate la ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt necesare
pentru prelucrarea asumată.
Fiecare conducător al locului de muncă, cu suportul Biroului IT, va identifica şi inventaria, menţine în reţeaua
organizaţiei, inclusiv în staţiile de lucru individuale, doar bazele de date care sunt utile în mod efectiv pentru
desfăşurarea activităţii curente a organizaţiei, precum şi eliminarea acelora care nu mai au relevanţă pentru activitatea
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau a expirat termenul de arhivare. Lista bazelor de date gestionate de fiecare birou va
conţine minim: denumirea bazei de date, locaţia de păstrare, responsabilul de gestionare (elaborare, modificare),
persoanele cu drepturi de acces, perioada de păstrare, frecventa back-ul etc.
Fiecare conducător al locului de muncă care gestionează baze de date în reţeaua organizaţiei şi pe staţiile de lucru
individuale, cu suportul Biroului IT, vor stabili reguli de acces controlat/restricţionat (ex. Read only, write, execute,
modify, etc.) pentru utilizatorii acestor baze de date, revizuite în sensul celor de mai sus, pe bază de user şi parola, la
niveluri de acces (dacă este posibil).
Bazele de date trebuie grupate în foldere dedicate, atât a celor utilizate pentru activităţi comerciale/relaţii de afaceri cât
şi a bazei de date utilizata în scop de marketing direct pentru persoane fizice.
În reţeaua organizaţiei conducătorii locurilor de muncă, cu suportul Biroului IT, se vor menţine doar documentele care
conţin date cu caracter personal care sunt relevante, utile în mod efectiv pentru desfăşurarea activităţii curente a S.C.
AQUA KINETIC S.R.L. şi eliminarea tuturor acelora care nu au relevanţă, sau sunt documente personale.
Biroul IT va realiza/asigura în permanenţă, conform programelor aprobate, salvarea bazelor de date cu caracter personal
precum şi a altor documente ce conţin date cu caracter personal în reţeaua organizaţiei, prin copii de siguranţă (backup), la intervalul stabilit.
8.8.

Notificarea Autorităţii de Supraveghere în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal
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8.8.1.

În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prin

Responsabilul de protecţia datelor, notifică acest lucru Autorităţii de supraveghere competente, fără întârzieri
nejustificate şi, daca este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu
excepţia cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În cazul în
care notificarea Autorităţii nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta va fi însoţită de o explicaţie motivată a întârzierii
în cauză.
8.8.2.

Persoana împuternicită de operator înştiinţează operatorul (informează Responsabilul cu protecţia datelor al

operatorului) fără întârzieri nejustificate după ce ia la cunoştinţă de o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal.
8.8.3.

Notificarea adresată Autorităţii cu privire la încălcarea securităţii datelor personale, conţine cel puţin,

următoarele elemente:
a)

descrierea caracterului încălcării securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil,

categoriile şi numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, precum şi categoriile şi numărul aproximativ al
înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză;
b)

numele şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sau un alt punct de contact de unde se pot

obţine mai multe informaţii;
c)

descrierea consecinţelor probabile ale încălcării securităţii datelor cu caracter personal;

d)

descrierea masurilor luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării

securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, masurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.
8.8.4.

Atunci când şi în măsura în care nu este posibil să se furnizeze informaţiile în acelaşi timp, acestea pot fi

furnizate în mai multe etape, fără întârzieri nejustificate.
8.8.5.

Operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, păstrează documente referitoare la toate cazurile de

încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situaţiei de fapt în care a avut loc
încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia şi a măsurilor de remediere întreprinse. Aceasta
documentaţie permite autorităţii de supraveghere să verifice conformitatea cu legislaţia specifică.
8.8.6.

Angajaţii S.C. AQUA KINETIC S.R.L. au obligaţia de a informa de îndată seful ierarhic şi Responsabilul cu

protecţia datelor (Ex: se va utiliza adresa de e-mail dpo@splash-academy.ro) în cazul identificării unei situaţii de
încălcare a securităţii datelor cu caracter personal.
Responsabilul cu protecţia datelor analizează informaţiile comunicate, iar dacă este cazul, solicită entităţilor
funcţionale date şi informaţii suplimentare.
În cazul în care situaţia de încălcare a securităţi datelor cu caracter personal este fundamentată rezonabil,
Responsabilul cu protecţia datelor întocmeşte Notificarea şi solicită avizul si acordul Managerului pentru a fi
transmisa la Autoritatea de Supraveghere.
Notificarea se transmite către Autoritatea de Supraveghere pe suport de hârtie sau în format electronic, conform
cerinţelor stabilite de Autoritate.
8.9.

Informarea Persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal

8.9.1.

În cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat

pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, informează
persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la aceasta încălcare.
8.9.2.

În informarea transmisa persoanei vizate, prevăzută anterior, se include o descriere într-un limbaj clar şi

simplu a caracterului încălcării securităţii datelor cu caracter personal, precum şi cel puţin următoarele informaţii şi
măsuri:
-

numele şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sau un alt punct de contact de unde se pot

obţine mai multe informaţii;

Page 30 of 92

-

descrierea consecinţelor probabile ale încălcării securităţii datelor cu caracter personal;

-

descrierea masurilor luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării

securităţii datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.
8.9.3.

Informarea persoanei vizate nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiţii este

îndeplinită:
a)

operatorul a implementat măsuri de protecţie tehnice şi organizatorice adecvate, iar aceste masuri au fost

aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în special
masuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată
sa le acceseze, cum ar fi criptarea;
b)

operatorul a luat masuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile şi libertăţile

persoanelor vizate nu mai este susceptibil sa se materializeze;
c)

ar necesita un efort disproporţionat. În această situaţie, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o

măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.
CAP.9 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA PROTECŢIEI DATELOR ŞI CONSULTAREA
PREALABILĂ
9.1.

Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor

9.1.1. Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de
prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru
drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, efectuează, înaintea
prelucrării, o evaluare a impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra protecției datelor cu caracter
personal. O evaluare unică poate aborda un set de operaţiuni de prelucrare similare care prezintă riscuri ridicate
similare.
9.1.2. Responsabilul cu protecția datelor elaborează, la solicitarea operatorului, în colaborare cu angajaţii S.C. AQUA
KINETIC S.R.L., evaluarea impactului asupra unui anumit tip de prelucrare de date cu caracter personal.
9.1.3. Evaluarea impactului asupra protecției datelor se impune mai ales în cazul:
a)

unei evaluări sistematice şi cuprinzătoare a aspectelor personale referitoare la persoane fizice, care se bazează

pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, şi care stă la baza unor decizii care produc efecte juridice privind
persoana fizică sau care o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
b)

prelucrării pe scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor date cu caracter personal privind

condamnări penale şi infracţiuni menţionate în legislaţia specifica; sau
c)

unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile publicului.

9.1.4. Autoritatea de supraveghere întocmeşte şi publică o lista a tipurilor de operaţiuni de prelucrare care fac obiectul
cerinţei de efectuare a unei evaluări a impactului asupra protecţiei datelor.
9.1.5. Autoritatea de supraveghere poate, de asemenea, sa stabilească şi sa pună la dispoziţia publicului o lista a
tipurilor de operaţiuni de prelucrare pentru care nu este necesara o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor.
9.1.6. Evaluarea conţine cel puţin:
a)

o descriere sistematica a operaţiunilor de prelucrare preconizate şi a scopurilor prelucrării, inclusiv, după caz,

interesul legitim urmărit de operator;
b)

o evaluare a necesităţii şi proporţionalităţii operaţiunilor de prelucrare în legătură cu aceste scopuri;

c)

o evaluare a riscurilor pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate; şi
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d)

masurile preconizate în vederea abordării riscurilor, inclusiv garanţiile, măsurile de securitate şi mecanismele

menite să asigure protecţia datelor cu caracter personal şi să demonstreze conformitatea cu dispoziţiile prezentului
regulament, luând în considerare drepturile şi interesele legitime ale persoanelor vizate şi ale altor persoane interesate.
9.1.7. La evaluarea impactului operațiunilor de prelucrare efectuate de operatorii sau de persoanele împuternicite de
operatori relevante, se are în vedere în mod corespunzător respectarea de către operatorii sau persoanele împuternicite
respective a codurilor de conduită aprobate menţionate în legislaţia specifică, în special în vederea unei evaluări a
impactului asupra protecţiei datelor.
9.1.8. Operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, solicită, acolo unde este cazul, avizul persoanelor vizate sau
al reprezentanţilor acestora privind prelucrarea prevăzută, fără a aduce atingere protecţiei intereselor comerciale sau
publice ori securităţii operaţiunilor de prelucrare.
9.1.10. Atunci când prelucrarea are un temei juridic în dreptul Uniunii sau al unui stat membru sub incidenţa căruia
intră operatorul, iar dreptul respectiv reglementează operaţiunea de prelucrare specifică sau setul de operaţiuni specifice
în cauză şi deja s-a efectuat o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor ca parte a unei evaluări a impactului
generale în contextul adoptării respectivului temei juridic, prevederile anterioare nu se aplică, cu excepţia cazului în
care statele membre consideră că este necesară efectuarea unei astfel de evaluări înaintea desfăşurării activităţilor de
prelucrare.
9.1.11. Acolo unde este necesar, operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, efectuează o analiză pentru a
evalua dacă prelucrarea are loc în conformitate cu evaluarea impactului asupra protecţiei datelor, cel puţin atunci când
are loc o modificare a riscului reprezentat de operaţiunile de prelucrare.
9.2.

Consultarea prealabila a Autorităţii de Supraveghere

9.2.1.

Operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, consultă autoritatea de supraveghere înainte de

prelucrare atunci când evaluarea impactului asupra protecţiei datelor indică faptul că prelucrarea ar genera un risc
ridicat în absenţa unor masuri luate de operator pentru atenuarea riscului.
9.2.2.

Atunci când consultă autoritatea de supraveghere, operatorul, prin Responsabilul de protecţia datelor, îi

furnizează acesteia:
a)

dacă este cazul, responsabilităţile respective ale operatorului, ale operatorilor asociaţi şi ale persoanelor

împuternicite de operator implicate în activităţile de prelucrare, în special pentru prelucrarea în cadrul unui grup de
întreprinderi;
b)

scopurile şi mijloacele prelucrării preconizate;

c)

masurile şi garanţiile prevăzute pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate, în conformitate cu

prezentul regulament;
d)

datele de contact ale specialistului de date personale ;

e)

evaluarea impactului asupra protecţiei datelor; şi

f)

orice alte informaţii solicitate de autoritatea de supraveghere.

9.2.3.

Dreptul intern poate impune operatorilor să se consulte cu autoritatea de supraveghere şi sa obţină în prealabil

autorizarea din partea acesteia în legătură cu prelucrarea de către un operator în vederea îndeplinirii unei sarcini
exercitate de acesta în interes public, inclusiv prelucrarea în legătură cu protecţia sociala şi sănătatea publică.
CAP.10 RESPONSABILUL DE PROTECŢIA DATELOR
10.1.

Alocarea responsabilităţilor/sarcinilor aferente Responsabilului de protecţia datelor

La nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. sarcinile/responsabilităţile aferente protectiei datelor au fost alocate unui
Responsabil cu protecţia datelor din cadrul societatii comerciale.
Responsabilităţile alocate/stabilite prin Fisa de post sunt următoarele:
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-

Participă la procesul de tranziţie către conformitatea cu Regulamentul privind Protecţia Datelor cu Caracter

Personal (G.D.P.R.);
-

informează şi consiliază S.C. AQUA KINETIC S.R.L., sau persoana împuternicită de S.C. AQUA KINETIC

S.R.L., precum şi angajaţii organizaţiei care se ocupă de prelucrare datelor cu caracter personal privind obligaţiile
(naţionale şi europene) referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi cu privire la orice aspect legat
de protecţia datelor cu caracter personal;
-

acordă consiliere şi se implica în mod direct în efectuarea evaluărilor de impact asupra protecţiei datelor,

monitorizează funcţionarea acestora, inclusiv privind consultarea prealabilă a autorităţii de supraveghere, dacă este
cazul;
-

monitorizează respectarea prevederilor legale (naţionale şi europene) şi ale reglementărilor interne referitoare

la protecţia datelor personale la nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;
-

monitorizează alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în

operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
-

participă la instruirea angajaţilor implicaţi în operaţiunile de prelucrare a datelor personale;

-

participă la activitatea de actualizare a evidenţei operaţiunilor de prelucrare a datelor personale şi

monitorizează corectitudinea acesteia;
-

redactează şi negociază clauze contractuale privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

-

monitorizează, utilizând metoda eşantionului, modul în care persoanele ale căror date cu caracter personal se

procesează, au fost informate de drepturile pe care le au;
-

asigură asistenţa privind gestionarea prelucrării de date cu caracter personal, menţinerea registrului de

prelucrări a datelor personale precum şi registrul privind incidentele de securitate şi efectuează notificările privind
încălcarea securităţii datelor personale;
-

cooperează cu autoritatea de supraveghere (A.N.S.P.D.C.P.) si acţionează ca punct de contact în relaţia cu

autoritatea de supraveghere, persoanele vizate, precum şi în cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. în legătură cu aspecte
de prelucrare;
10.2.

Responsabilităţile S.C. AQUA KINETIC S.R.L. faţă de Responsabilul de protecţia datelor

-

Conducerea S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi conducătorii entităţilor funcţionale din cadrul organizaţiei se vor

asigură că Responsabilul cu protecţia datelor este implicat corespunzător şi în timp util în toate aspectele legate de
protecţia datelor cu caracter personal;
-

Conducerea S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi conducătorii entităţilor funcţionale din cadrul Organizaţiei vor

acorda întregul sprijin Responsabilului de date personale, asigurându-i resursele necesare pentru executarea atribuţiilor
sale, precum şi pentru accesarea datelor cu caracter personal şi a operaţiunilor de prelucrare şi pentru menţinerea
cunoştinţelor sale de specialitate;
-

Responsabilul cu protecţia datelor îşi desfăşoară activitatea în cadrul Oficiului juridic. În desfăşurarea

activităţii, Responsabilul de protecţia datelor nu va primi niciun fel de instrucţiuni în ceea ce privește îndeplinirea
atribuţiilor sale în legătură cu G.D.P.R..
-

Persoanele vizate pot contacta şi solicită asistenţa de specialitate din partea Responsabilului cu protecţia

datelor cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor si de exercitarea drepturilor lor;
-

Conducerea S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi responsabilul cu protecţia datelor se vor asigura ca niciuna din

sarcinile celui din urma nu generează un conflict de interese.
CAP.11 TRANSFERURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL CATRE ŢĂRI TERŢE SAU
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
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11.1.

Orice decizie de a transfera date în afara spaţiului U.E. şi al Zonei Economice-Europene va fi supusă,

anterior transferului şi în timp util, analizei Responsabilului de protecţia datelor.
Transferurile de date în afara spaţiului U.E. şi al Zonei Economice-Europene se pot face:
-

În temeiul unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie;

-

În baza unor garanţii adecvate oferite de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. sau persoana împuternicită a S.C.

AQUA KINETIC S.R.L..
Garanţiile adecvate pot fi furnizate prin:
a)

un instrument obligatoriu d.p.d.v. juridic şi executoriu între autorităţile sau organismele publice;

b)

reguli corporatiste obligatorii;

c)

clauze standard de protecţie a datelor adoptate de Comisia Europeană;

d)

clauze standard de protecţie a datelor adoptate de o autoritate de supraveghere şi aprobate de Comisia

Europeană;
e)

un cod de conduita aprobat, însoţit de un angajament obligatoriu şi executoriu din partea S.C. AQUA

KINETIC S.R.L. sau a persoanei împuternicite de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. din ţara terţă de a aplica garanţii
adecvate, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor vizate; sau
f)

un mecanism de certificare aprobat, însoţit de un angajament obligatoriu şi executoriu din partea S.C. AQUA

KINETIC S.R.L. sau a persoanei împuternicite de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. din ţara terţă de a aplica garanţii
adecvate, inclusiv cu privire la drepturile persoanelor vizate.
11.2.

Sub rezerva autorizării din partea autorităţii de supraveghere, garanţiile adecvate pot fi furnizate, în

special, prin:
a)

clauze contractuale între S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoana împuternicită de S.C. AQUA KINETIC

S.R.L. şi operatorul, persoana împuternicită de operator sau destinatarul datelor cu caracter personal din ţara terţă sau
organizaţia internaţională; sau
b)

dispoziţii care urmează să fie incluse în acordurile administrative dintre autorităţile sau organismele publice,

care includ drepturi opozabile şi efective pentru persoanele vizate.
11.3.

În absenţa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie sau a unor garanţii adecvate, un

transfer de date către o ţara terţă sau o organizaţie internaţională poate avea loc numai în una dintre condiţiile
următoare:
a)

persoana vizată şi-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la transfer, după ce a fost informată asupra

posibilelor riscuri pe care transferurile le pot implica pentru persoana vizată;
b)

transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana vizată şi S.C. AQUA KINETIC S.R.L.

sau pentru aplicarea unor masuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
c)

transferul este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei

vizate între S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi o alta persoană fizică sau juridică;
d)

transferul este necesar din considerente importante de interes public;

e)

transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

f)

transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci

când persoana vizata nu are capacitatea fizica sau juridica de a-şi exprima acordul;
g)

transferul se realizează dintr-un registru care, potrivit dreptului U.E. sau al dreptului intern, are scopul de a

furniza informaţii publicului şi care poate fi consultat de public în general, sau de orice persoană care poate face dovada
unui interes legitim.
11.4.

In lipsa unei decizii a Comisiei, a unor garanţii adecvate dar şi în lipsa condiţiilor precizate anterior, un

transfer către o ţara terţă sau o organizaţie internaţională poate avea loc numai în cazul în care:
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-

transferul nu este repetitiv;

-

se referă doar la un număr limitat de persoane vizate;

-

este necesar în scopul realizării intereselor legitime majore urmărite de operator S.C. AQUA KINETIC S.R.L.

asupra căruia nu prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile persoanei vizate şi
-

operatorul a evaluat toate circumstanţele aferente transferului de date şi, pe baza acestei evaluări, a prezentat

garanţii corespunzătoare în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal. Operatorul informează autoritatea de
supraveghere cu privire la transfer.
CAP.12 CĂI DE ATAC, RĂSPUNDERI, MĂSURI ŞI SANCŢIUNI SPECIFICE
12.1.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

12.1.1.Fără a aduce atingere oricăror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a
depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care
se află locul sau de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu
caracter personal care o vizează încălca prezentul regulament.
12.1.2.Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluţia şi
rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul legislaţiei specifice.
12.2.

Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorităţi de supraveghere

12.2.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul
de a exercită o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei
autorităţi de supraveghere care o vizează.
12.2.2. Fără a aduce atingere oricăror alte cai de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul
de a exercită o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere competentă nu tratează o
plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluţionarea plângerii
depuse.
12.2.3. Acţiunile introduse împotriva unei autorităţi de supraveghere sunt aduse în faţa instanţelor din statul membru în
care este stabilită autoritatea de supraveghere.
12.2.4. În cazul în care acţiunile sunt introduse împotriva unei decizii a unei autorităţi de supraveghere care a fost
precedata de un aviz sau o decizie a Comitetului european pentru protecţia datelor în cadrul mecanismului pentru
asigurarea coerenţei, autoritatea de supraveghere transmite curţii avizul respectiv sau decizia respectivă.
12.3.

Dreptul la o cale de atac eficientă împotriva unui operator sau a unei persoane împuternicite de

operator
12.3.1. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a
depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac
judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul legii au fost încălcate ca urmare
a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prevederile legale specifice.
12.3.2. Acţiunile introduse împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator sunt prezentate în fata
instanţelor din statul membru unde operatorul sau persoana împuternicită de operator îşi are un sediu. Alternativ, o
astfel de acţiune poate fi prezentată în faţa instanţelor din statul membru în care persoana vizată îşi are reşedinţa
obişnuita, cu excepţia cazului în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui
stat membru ce acţionează în exercitarea competentelor sale publice.
12.4.

Dreptul la despăgubiri şi răspunderea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator

12.4.1. Orice persoană care a suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a unei încălcări a legislaţiei specifice
are dreptul să obţină despăgubiri de la operator sau de la persoana împuternicită de operator pentru prejudiciul suferit.

Page 35 of 92

12.4.2. Orice operator implicat în operaţiunile de prelucrare este răspunzător pentru prejudiciul cauzat de operaţiunile
sale de prelucrare care încalcă prevederile legislaţiei specifice. Persoana împuternicită de operator este răspunzătoare
pentru prejudiciul cauzat de prelucrare numai în cazul în care nu a respectat obligaţiile din legislaţia specifică care revin
în mod specific persoanelor împuternicite de operator sau a acţionat în afara sau în contradicţie cu instrucţiunile
legale/contractuale ale operatorului.
12.4.3. Operatorul sau persoana împuternicită de operator este exonerat(ă) de răspundere dacă dovedeşte că nu este
răspunzător (răspunzătoare) în niciun fel pentru evenimentul care a cauzat prejudiciul.
12.5.

Condiţii generale pentru impunerea amenzilor administrative

12.5.1. Autoritatea de supraveghere asigură faptul că impunerea unor amenzi administrative pentru încălcările
prevederilor legislaţiei specifice este, în fiecare caz, eficace, proporţională şi disuasivă.
12.5.2. În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, amenzile administrative sunt impuse în completarea sau în
locul măsurilor menţionate de legislaţia specifică.
Autoritatea poate:
- să emită avertizări;
- să emită mustrări;
- să dea dispoziţii;
- să oblige operatorul să informeze persoana vizată cu privire la o încălcare a protecţiei datelor;
- să limiteze sau să interzică prelucrarea;
- sa dispună rectificarea sau ştergerea datelor sau restricţionarea prelucrării.
În cazul în care operatorul va fi sancţionat administrativ pentru nerespectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu
caracter personal, Responsabilul de protecţia datelor va analiza oportunitatea contestării sancţiunii administrative şi
va formula propuneri în legătură cu în legătură promovarea căii de atac, precum şi, dacă este cazul, va elabora
contestaţia, urmând să analizeze cel puţin următoarelor aspecte:
a)

natura, gravitatea şi durata încălcării, ţinându-se seama de natura, domeniul de aplicare sau scopul prelucrării

în cauza, precum şi de numărul persoanelor vizate afectate şi de nivelul prejudiciilor suferite de acestea;
b)

dacă încălcarea a fost comisă intenţionat sau din neglijenţă;

c)

orice acţiuni întreprinse de operator sau de persoana împuternicită de operator pentru a reduce prejudiciul

suferit de persoana vizată;
d)

gradul de responsabilitate al operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ţinându-se seama de

măsurile tehnice şi organizatorice implementate de aceştia;
e)

eventualele încălcări anterioare relevante comise de operator sau de persoana împuternicită de operator;

f)

gradul de cooperare cu autoritatea de supraveghere pentru a remedia încălcarea şi a atenua posibilele efecte

negative ale încălcării;
g)

categoriile de date cu caracter personal afectate de încălcare;

h)

modul în care încălcarea a fost adusă la cunoştinţa autorităţii de supraveghere, în special dacă şi în ce măsură

operatorul sau persoana împuternicită de operator a notificat încălcarea;
i)

în cazul în care măsurile menţionate de legislaţia specifică au fost dispuse anterior împotriva operatorului sau

persoanei împuternicite de operator în cauza cu privire la acelaşi obiect, respectarea respectivelor masuri;
j)

aderarea la coduri de conduită sau la mecanisme de certificare aprobate; şi

k)

orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanţelor cazului, cum ar fi beneficiile financiare

dobândite sau pierderile evitate în mod direct sau indirect de pe urma încălcării.
Responsabilul de date personale va reprezenta operatorul în cadrul procedurii administrative în fata autorităţii cât şi în
situaţia în care se va contesta decizia autorităţii în fata instanţelor judecătoreşti.
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12.5.3. Neconformarea faţă de prevederile G.D.P.R. poate atrage aplicarea de amenzi administrative cuprinse între
10.000.000 EUR şi 20.000.000 EUR sau între 2% si 4% din cifra de afaceri totală anuală corespunzătoare exerciţiului
financiar anterior, luându-se în calcul valoarea cea mai mare.
CAP.13 RESPONSABILITĂŢI ÎN CADRUL S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
13.1.

Cunoaşterea şi aplicarea corespunzătoare a prezentului Regulament reprezintă obligaţia întregului personal al

S.C. AQUA KINETIC S.R.L. potrivit limitelor de autoritate aprobate;
13.2.

Responsabilităţile privind protecţia datelor cu caracter personal revin gradual întregului personal al S.C.

AQUA KINETIC S.R.L.;
13.3.

Responsabilităţile în ceea ce priveşte elaborarea, avizarea, aprobarea, implementarea, supravegherea şi

evaluarea aplicabilităţii prezentului Regulament, precum şi dispunerea masurilor care se impun revin, după cum
urmează:
13.3.1. S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (cu toate structurile organizatorice), în calitate de Operator:
a)

asigură implementarea legislaţiei comunitare-U.E. şi naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal la

nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L., prin prezentul regulament sau alte acte interne ;
b)

asigură conformarea tuturor activităţilor de prelucrare cu prevederile legislaţiei comunitare-U.E. şi naţionale

privind protecţia datelor cu caracter personal;
c)

asigură informarea persoanelor vizate şi respectă drepturile acestora;

d)

ia măsurile necesare pentru a asigura securitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

e)

asigură respectarea prezentului regulament privind masurile de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal.
13.3.2. Conducerea S.C. AQUA KINETIC S.R.L. aprobă prezentul Regulament privind protecţia datelor cu
caracter personal. Conducerea S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va supraveghea implementarea Regulamentului privind
protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv prin asigurarea că problemele de conformare sunt rezolvate eficient şi
prompt.
Conducerea S.C. AQUA KINETIC S.R.L. elaboreaza si aproba modificări ale prezentului Regulament, în situaţia în
care schimbările legislative impun acest lucru, în regim de urgenţă.
13.3.3. Managerul S.C. AQUA KINETIC S.R.L.:
a)

Propune si aproba Regulamentul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind prelucrarea datelor cu caracter

personal;
b)

aprobă prin acte de reglementare internă/acte decizionale măsuri de implementare a prevederilor legale

incidente şi ale Regulamentului S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
c)

asigură prin instrumentele de control şi/sau audit intern/extern evaluarea proceselor aferente prezentului

Regulament şi aplicarea legislaţiei în domeniul protecţiei datelor;
d)

aprobă modificări ale prezentului Regulament, în situaţia în care schimbările legislative impun acest lucru, în

regim de urgentă.
13.3.4. Organele de Conducere ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi conducătorii structurilor sale organizatorice
(direcţii, servicii, birouri, compartimente, etc.) sunt responsabili cu protecţia datelor cu caracter personal pentru
activităţile coordonate şi au în acest sens următoarele responsabilităţi specifice:
a)

stabilesc scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare în

contextul derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile, expoziţiile şi/sau evenimentele
organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L., inclusiv
desfăşurării activităţii curente a S.C. AQUA KINETIC S.R.L., precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale;
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b)

asigură elaborarea/actualizarea procedurilor proprii şi, după aprobarea acestora de către Managerul S.C.

AQUA KINETIC S.R.L., le pun în aplicare;
c)

asigură implementarea şi monitorizează respectarea actelor de reglementare internă şi a legislaţiei specifice, în

materia prelucrării datelor cu caracter personal de către utilizatorii (angajaţii) din subordine;
d)

coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter personal la nivelul

operatorului;
e)

asigura desfăşurarea pregătirii de specialitate şi instruirea utilizatorilor în acest domeniu;

f)

dispun masuri de completare sau, după caz, de modificare a fişei posturilor utilizatorilor;

g)

analizează şi dispun în ceea ce priveşte suspendarea sau revocarea dreptului de acces al utilizatorilor la sisteme

de evidenţă a datelor cu caracter personal, în condiţiile legii;
h)

dispun masuri organizatorice pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată;

i)

coordonează procesul de furnizare a datelor şi informaţiilor necesare în vederea soluţionării cererilor

persoanelor vizate;
j)

ţin evidenţa cererilor persoanelor vizate care au legătură cu activităţile coordonate ce implica prelucrarea

datelor cu caracter personal;
k)

analizează periodic activitatea utilizatorilor;

l)

informează operativ Responsabilul de protecţia datelor despre vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în

sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al structurii şi propune masuri pentru înlăturarea
acestora;
m)

informează operativ Responsabilul cu protecţia datelor în legătură cu orice încălcare a normelor de protecţie a

datelor cu caracter personal de natură a prejudicia drepturile persoanei vizate, cu privire la masurile dispuse pentru
identificarea persoanei responsabile şi limitarea efectelor unei diseminări neautorizate a datelor, precum şi cu privire la
situaţiile în care au fost emise recomandări sau aplicate sancţiuni de către Autoritatea naţionala de supraveghere sau
când aceasta a dispus efectuarea unui control prealabil ori a unor investigaţii.
13.3.5. Utilizatorii, respectiv angajaţii S.C. AQUA KINETIC S.R.L. care prelucrează date cu caracter personal au
următoarele responsabilităţi specifice:
a)

să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal

precum şi ale prezentului Regulament;
b)

să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în

condiţiile legii, cu privire la: identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau
categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute şi consecinţele refuzului de a le pune
la dispoziţie, drepturile prevăzute de lege, condiţiile în care pot fi exercitate aceste drepturi, etc.;
c)

să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi să acorde sprijin

şefilor ierarhici, organelor de conducere ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L., pentru realizarea activităţilor specifice ale
acestora;
d)

să păstreze confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele

informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
e)

să respecte masurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite la nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;

f)

să informeze de îndată seful ierarhic şi Responsabilul de protecţia datelor (Ex: se va utiliza adresa de e-mail:

dpo@splash-academy.ro) despre împrejurări de natura a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter
personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/ prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor
legale, despre care a luat la cunoştinţă.
13.3.6. Derulatorii de contracte din cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
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a)

au responsabilitatea/obligativitatea inserării în contractele încheiate şi gestionate de către aceştia a clauzelor

specifice (elaborate de/împreună cu Responsabilul de protecţia datelor, cu titlu general ANEXA NR. şi ANEXA NR. 6)
cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi/sau cu privire la respectarea Condiţiilor Generale, Tehnice şi de
Participare;
b)

în situaţiile în care sunt prelucrate date cu caracter personal în numele S.C. AQUA KINETIC S.R.L. de către

persoane împuternicite (procesatori de date-ex: instituţii de credit, companii de asigurări, emitente de tichete de masă
tipărite sau electronice, carduri beneficii salariaţi, companii de curierat, etc.) derulatorii de contract vor avea
responsabilitatea/obligativitatea de încheia cu fiecare dintre aceste persoane împuternicite Acorduri de prelucrare a
datelor cu caracter personal, care vor avea în conţinut elementele prevăzute în prezentul Regulament şi legislaţia
specifică, stabilite în prealabil de Responsabilul de protecţia datelor şi aprobate de conducerea S.C. AQUA KINETIC
S.R.L..
c)

în situaţia prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, derulatorii de contract, precum şi salariaţii

responsabili de operaţiunile de marketing direct (inclusiv serviciile aferente IT) vor avea în vedere în mod obligatoriu
consimţământul exprimat anterior prelucrării de către persoana vizată, pentru evitarea unor situaţii de neconformare
faţă de prevederile legale privind protecţia datelor personale.
13.3.7. Responsabilul de protecţia datelor responsabil cu elaborarea Regulamentului şi controlul procesului,
incluzând: monitorizarea si controlul aplicării unitare a Regulamentului, testarea conformităţii, audituri de specialitate
şi informarea conducerii S.C. AQUA KINETIC S.R.L.; participă la organizarea şi administrarea programelor de
pregătire continuă a angajaţilor în domeniul cunoaşterii prevederilor G.D.P.R.; responsabilităţile acestuia sunt
menţionate în prezentul regulament şi în Fişa de post.
13.3.8. Manager SMC se asigură de stabilirea şi monitorizarea programelor de elaborare / actualizare a documentelor
SMC afectate de prezentul Regulament.
13.3.9. Specialistul Resurse Umane:
a)

asigură informarea potenţialilor angajaţi şi a angajaţilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cu privire la prelucrarea

datelor cu caracter personal şi la drepturile de care beneficiază potrivit legii;
b)

participă la organizarea şi administrarea programelor de pregătire continuă a angajaţilor în domeniul protecţiei

datelor personale;
13.3.10. La angajarea salariaţilor în cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L., pune la dispoziţia acestora în vederea
informării şi luării la cunoştinţă cu privire la prevederile prezentului Regulament şi se asigură de semnarea de către
salariaţi a Angajamentului de Conformare ANEXA NR. 4.
13.3.11. Biroul IT – responsabil cu:
a)

luarea măsurilor tehnice şi organizatorice, specifice zonei IT, prevăzute de prezentul Regulament;

b)

elaborarea/implementarea/monitorizarea permanentă a politicilor/procedurilor specifice de protecţie/securitate

a datelor cu caracter personal la nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
c)

instruirea utilizatorilor/angajaţilor cu privire la politicile/procedurilor specifice de protecţie/securitate a datelor

cu caracter personal la nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
13.3.12. Directia Administrativă– responsabilă cu suportul tehnic, respectiv cu afişarea Notelor de Informare privind
protecţia datelor şi aplicarea indicatoarelor de marcare a existenţei sistemului de supraveghere video, în locurile unde
sunt amplasate camere de supraveghere video-CCTV. Personalul desemnat din cadrul Direcţiei TehnicoAdministrative va verifica periodic starea fizică a informărilor şi a indicatoarelor anterior menţionate şi va răspunde de
siguranţa şi confidenţialitatea datelor personale stocate în sistemul de supraveghere/monitorizare video.
13.3.13. Conducerea societăţilor cărora le-au fost externalizate activităţi sau a agenţilor/ intermediarilor (după
caz)- responsabil de proces.
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CAP.14 ANGAJAMENTUL DE CONFORMARE A ANGAJAŢILOR S.C. AQUA KINETIC S.R.L. FAŢĂ DE
LEGISLAŢIA SPECIFICĂ ŞI REGULAMENTUL S.C. AQUA KINETIC S.R.L. PRIVIND PROTECŢIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
14.1.

La angajare, înainte de începerea activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, dar şi ulterior, cu

ocazia derulării raporturilor de muncă, organizării de instruiri profesionale specifice, toţi angajaţii care prelucrează date
cu caracter personal trebuie să semneze un Angajament individual de conformare faţă de legislaţia specifică şi a
prezentului Regulament S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal. Modelul de
Angajament de conformare utilizat este prevăzut în ANEXA NR. 4.
14.2.

Confirmarea scrisa reprezintă asumarea individuala a angajamentului de respectare a legislaţiei specifice şi a

Regulamentului S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal, în scopul protejării
reputaţiei S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi aplicării standardelor de etica în afaceri.
14.3.

Semnătura de confirmare înseamnă :

a)

că angajatul a luat la cunoştinţă despre prevederile Regulamentului S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind

protecţia datelor cu caracter personal;
b)

că angajatul a participat la programele de pregătire şi a fost instruit conform prevederilor Regulamentului S.C.

AQUA KINETIC S.R.L. adoptat în acest domeniu;
c)

că angajatul înţelege importanţa respectării în totalitate a cerinţelor cuprinse în legislaţia specifică şi în

Regulamentul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal;
d)

că angajatul îşi asumă necondiţionat responsabilitatea în ceea ce priveşte conformarea cu cerinţele cuprinse în

legislaţia specifică şi în Regulamentul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal;
e)

că angajatul înţelege că, în situaţia nerespectării principiilor şi cerinţelor cuprinse în Regulamentul S.C.

AQUA KINETIC S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal, se face direct răspunzător pentru încălcarea
angajamentului individual şi pentru consecinţele ce decurg din acesta.
14.4.

Refuzul de a semna confirmarea angajamentului individual înseamnă :

a)

că este necesară identificarea motivelor reale care au condus la refuz ;

b)

că este necesara instruirea suplimentară, dacă motivul real este neînţelegerea mesajului sau informaţiilor

transmise ;
c)

că este necesară examinarea atenta a angajatului respectiv, urmată de luarea unor masuri adecvate, mai ales în

situaţia în care acesta ocupă o funcţie care prezintă un risc sensibil la adresa S.C. AQUA KINETIC S.R.L., dacă refuzul
de a semna confirmarea nu are o motivaţie reală.
14.5.

Angajamentele de Conformare semnate de salariaţii S.C. AQUA KINETIC S.R.L. se vor păstra în evidentele

Specialistului de Resurse Umane.

CAP. 15 TRAINING
15.1.

Planurile anuale de pregătire continuă, elaborate în condiţiile legii, trebuie să conţină teme privind cunoaşterea

legislaţiei naţionale şi comunitare în materia prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi teme specifice privind
riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor şi masurile minime de securitate, în funcţie de specificul activităţii S.C.
AQUA KINETIC S.R.L..
15.2.

Periodic, conducătorii structurilor funcţionale din cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. organizează cu

sprijinul Responsabilului de protecţia datelor instruiri cu utilizatorii/angajaţii pentru cunoaşterea procedurilor specifice
de lucru instituite la nivelul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi cu privire la riscurile generate de vulnerabilităţi şi
ameninţări informatice la adresa datelor cu caracter personal prelucrate.
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15.3.

Instruirile se efectuează periodic şi în mod obligatoriu la modificarea cadrului legal în materie, iar prelucrarea

incidentelor se va realiza cu întregul personal al S.C. AQUA KINETIC S.R.L. implicat în activitatea de prelucrare a
datelor cu caracter personal.
CAP.16 DISPOZIŢII FINALE
16.1.

Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă un risc major de conformare care poate atrage

pentru S.C. AQUA KINETIC S.R.L. sancţiuni din partea organelor de reglementare/supraveghere competente, în
condiţiile legii.
16.2.

Prezentul Regulament reprezintă proprietatea intelectuala a S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi intră sub incidenţa

Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
16.3.

Prezentul Regulament are caracter „Uz intern”, difuzarea acestuia neautorizată de către salariaţii S.C. AQUA

KINETIC S.R.L. către terţe persoane intră sub incidenţa Angajamentului de conformare şi se sancţionează conform
legislaţiei în vigoare.
16.4.

Aplicarea sancţiunilor administrative nu înlătură răspunderea penală, civilă, materială sau contravenţională ,

după caz, a persoanelor vinovate.
16.5.

Prezentul regulament completează: regulamentele, procedurile interne, diagramele flux, precum şi orice alte

acte de reglementare internă.
16.6.

Dacă ulterior datei intrării în vigoare a prezentei reglementari, o prevedere legală

modifică/completează/abrogă prevederi ale prezentului regulament, se vor aplica prevederile legale în vigoare.
16.7.

Prezentul Regulament intra în vigoare la data de 25 Mai 2018.

S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
MANAGER
Theodora Lucutar

ANEXA NR. 1
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
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Stimată doamnă/Stimate domn candidat,
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoana juridică cu sediul social în România, Bucureşti, SIHLEANU ALEXANDRU
ZAMFIR, POET, Nr. 12, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr J40/1005/2010, având CUI RO26459849 şi cont
RO75 BUCU 1051 2104 6406 8RON deschis la ALPHA Bank BUCUREŞTI, este reprezentată legal de Theodora
Lucutar – Manager.
AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale potenţilor angajaţi (candidaţi) primite direct de la
aceştia sau indirect, prin intermediul companiilor de profil şi/sau platformelor de recrutare/selecţie (după caz).
În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii
contractuale, precum şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia intern si dreptul comunitar), AQUA KINETIC
S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.
AQUA KINETIC S.R.L. nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii
scopului mai jos menţionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: recrutarea şi selecţia personalului, în speţa angajarea
dumneavoastră, în vederea realizării interesului legitim al AQUA KINETIC S.R.L. (desfăşurarea activităţilor cu resurse
umane adecvate). Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice, nu va fi considerată
incompatibila cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.
Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi
anume: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, stare civila, telefon/fax, adresa de
domiciliu/reşedinţa, adresa de e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome - studii, situaţie familială,
imagine, interesul, disponibilitatea, etc. (Practic, conţinutul C.V.-ului dvs.).
Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte,
acestea fiind necesare recrutării/selecţiei dumneavoastră în cele mai bune condiţii. Refuzul dumneavoastră determină
imposibilitatea iniţierii unei relaţii contractuale de muncă în cazul în care veţi fi selectat şi acceptat pentru postul la
care aţi aplicat.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra
datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.
Prin semnarea prezentei note, vă exprimaţi consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat ca AQUA
KINETIC S.R.L. să înregistreze aceste date şi să le administreze în vederea scopului menţionat.
Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: potenţialul angajat–candidatul sau reprezentanţii săi legali,
reprezentanţii AQUA KINETIC S.R.L., parteneri contractuali de servicii de recrutare/selecţie, autorităţi judecătoreşti,
autorităţi publice centrale şi locale, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres
formulate), organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic), etc..
AQUA KINETIC S.R.L. utilizează informaţiile personale pentru o mai buna înţelegere a nevoilor şi intereselor
dumneavoastră, pentru a comunica cu dumneavoastră, pentru a efectua procesul de recrutare/selecţie în vederea
angajării dumneavoastră.
Confidenţialitatea datelor dvs. personale va fi asigurată de către AQUA KINETIC S.R.L. şi nu vor fi furnizate către
alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezenta notă.
În vederea realizării scopului menţionat, AQUA KINETIC S.R.L. va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata
perioada de desfăşurare a activităţilor AQUA KINETIC S.R.L., până în momentul în care dvs., sau reprezentantul dvs.
legal, veţi manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere. Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dvs. sau reprezentantul dvs. legal nu vă manifestaţi dreptul de
opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către AQUA KINETIC S.R.L. pe durata de timp
prevăzută în procedurile interne ale AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau vor fi distruse.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de
securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea
datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul
decizional individual automatizat. Totodată dvs. aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment în forma
scrisă, adresată AQUA KINETIC S.R.L..
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul AQUA KINETIC
S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@splash-academy.ro.
AQUA KINETIC S.R.L. poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii
suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.
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De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a
introduce o cale de atac judiciară.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam să ne informaţi cât mai curând posibil.
Prin urmare, subsemnatul/ subsemnata: ..................................................................................................................
Data naşterii: ............ /............ /.............................., Domiciliul: .............................................................................
..................................................................................................................................................................................,
Telefon:....................................................., E-mail: ................................................................................................., declar
în mod expres, neechivoc şi liber ca sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de către S.C. AQUA KINETIC
S.R.L., cu sediul social în România, Bucureşti, SIHLEANU ALEXANDRU ZAMFIR, POET, Nr. 12, e-mail:
frontdesk@splash-academy.ro, în vederea recrutării/selecţiei/angajării, în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
De asemenea, declar că sunt informat asupra drepturilor mele prevăzute de legislaţia specifică pentru protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Data: ..........................................

Semnătura candidatului:

............................................................

ANEXA NR. 2
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Stimată doamnă/Stimate domn angajat în cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
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S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoana juridică cu sediul social în România, Bucureşti, SIHLEANU ALEXANDRU
ZAMFIR, POET, Nr. 12, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr J40/1005/2010, având CUI RO26459849 şi cont
RO75 BUCU 1051 2104 6406 8RON deschis la ALPHA Bank BUCUREŞTI, este reprezentată legal de Theodora
Lucutar – Manager.
AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale propriilor angajaţi primite direct de la aceştia sau
indirect, inclusiv din surse disponibile public, de la organisme/autorităţi/instituţii publice sau de interes public, (entităţi
cu atribuţii în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii şi protecţiei sociale, evidenţa populaţiei – cazierul
judiciar) sau furnizori de servicii legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacităţii de muncă, de
asistenţă medicală sau socială, etc..
În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, (ca interese legitime) ale AQUA
KINETIC S.R.L. şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar), AQUA KINETIC
S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.
AQUA KINETIC S.R.L. nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii
scopului mai jos menţionat, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: Gestionarea eficientă a raporturilor de muncă decurgând din
C.I.M.; Administrare de personal; Monitorizare prezenţa; Salarizare, acordare tichete de masă; Impozitare; Programare
medicina muncii; Efectuare protecţia muncii; Derulare activitate comercială/contractuală a AQUA KINETIC S.R.L.;
Monitorizare şi supraveghere personal; Efectuarea cercetării disciplinare; Recuperare debite restante; Asigurare
pregătire profesională; Arhivare; Scopuri statistice; Protecţia obiectivelor, bunurilor, valorilor, persoanelor şi datelor
personale; Prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor; Comunicare internă; Comunicarea cu clienţii/furnizorii;
Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public; Îndeplinirea obligaţiilor legale
incidente; Realizarea atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente – interes legitim.
Persoanele vizate sunt angajaţii AQUA KINETIC S.R.L., reprezentanţii legali/împuterniciţii acestora şi membrii
familiilor acestora.
Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, şi
anume: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia,
semnătura, date din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, numărul
asigurării sociale/asigurării de sănătate, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), adresa de e-mail, profesie, loc de
muncă, formare profesională –diplome - studii, situaţie familială, situaţie militară, situaţie economică şi financiară,
salariul, date privind bunurile deţinute, date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date
prelucrate prin sisteme de supraveghere video şi carduri de acces/pontaj, date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP,
identificatori cookie, codul numeric personal (C.N.P.), seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, date
biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de infracţiuni, condamnări penale/măsuri de siguranţă,
referitoare la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind cazierul judiciar, etc..
Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte.
Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea iniţierii/derulării unei relaţii contractuale de muncă, imposibilitatea
îndeplinirii obligaţiilor legale incidente şi a realizării intereselor legitime ale AQUA KINETIC S.R.L. şi ale dvs..
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra
datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.
Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: angajatul sau reprezentanţii săi legali/împuterniciţii, reprezentanţii
AQUA KINETIC S.R.L., clienţi, furnizori, societăţi bancare, companii de recuperare creanţe, autorităţi judecătoreşti,
autorităţi publice centrale şi locale, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres
formulate), societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic), etc..
Confidenţialitatea datelor dvs. personale va fi asigurată de către AQUA KINETIC S.R.L. şi nu vor fi furnizate către
alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezenta nota.
În vederea realizării scopului menţionat, AQUA KINETIC S.R.L. va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata
perioada de desfăşurare a activităţilor AQUA KINETIC S.R.L., pană în momentul în care dvs., sau reprezentanţi dvs.
legal, veţi manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere.
Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate,
dacă dvs. sau reprezentantul dvs. legal nu vă manifestaţi dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi
arhivate de către AQUA KINETIC S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne al AQUA KINETIC
S.R.L. şi/sau vor fi distruse.
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Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de
securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în cazul în care:
transferul nu este repetitiv; se referă doar la un număr limitat de persoane vizate; este necesar în scopul realizării
intereselor legitime majore urmărite de operator (AQUA KINETIC S.R.L.) asupra căruia nu prevalează interesele sau
drepturile şi libertăţile persoanei vizate.
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea
datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul
decizional individual automatizat. Totodată dvs. aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment în forma
scrisă, adresată AQUA KINETIC S.R.L..
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul AQUA KINETIC
S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@splash-academy.ro.
AQUA KINETIC S.R.L. poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii
suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a
introduce o cale de atac judiciară.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam sa ne informaţi cât mai curând posibil.
Prin urmare, subsemnatul/subsemnata:_______________________________________________
Data naşterii: ............ /............ /.............................., Domiciliul: .............................................................................
..................................................................................................................................................................................,
Telefon:....................................................., E-mail: ................................................................................................., angajat
cu functia de ............................................................................................................... .............................................,
declar că am fost informat în legătură cu prelucrarea datelor mele personale de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L., cu
sediul social în România, Bucureşti, SIHLEANU ALEXANDRU ZAMFIR, POET, Nr. 12, e-mail: frontdesk@splashacademy.ro, în scopul menţionat în prezenta notă, în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
De asemenea, declar că sunt informat asupra drepturilor mele prevăzute de legislaţia specifică pentru protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Semnătura angajatului:

Data: ..........................................

............................................................

ANEXA NR. 3
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN
INTERMEDIUL SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO
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S.C. AQUA KINETIC S.R.L., prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele dumneavoastră
cu caracter personal, respectiv imaginea dvs. şi alte informaţii ce permit identificarea dvs. - date aparţinând
angajaţilor, clienţilor/potenţialilor clienţi, vizitatorilor şi oricăror altor persoane care intra în punctul de lucru AQUA
KINETIC S.R.L., situat în JUD. ILFOV, localitatea VOLUNTARI, STR. DRUMUL POTCOAVEI 57 BIS, VILA 12 si
denumit SPLASH ACADEMY.

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video,
constituie date cu caracter personal:
a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei, sau
b) chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natura să conducă la identificarea
acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului/autovehiculului, etc.).
În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente (ca interese legitime) şi obligaţiilor
legale ale AQUA KINETIC S.R.L. dar şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul
comunitar), AQUA KINETIC S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul
specificat, datele personale furnizate.
AQUA KINETIC S.R.L. nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii
scopului mai jos menţionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau
bunurilor private, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale, realizarea intereselor
legitime.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către AQUA KINETIC S.R.L. şi pot fi comunicate numai
următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii AQUA
KINETIC S.R.L., organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu prevederile
legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de AQUA KINETIC S.R.L..
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state membre ale Uniunii Europene sau in afara statelor member ale
Uniunii Europene.
Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia
situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.
La expirarea termenului înregistrările se distrug sau se şterg.
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Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de
securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Conform Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor fizice in ceea
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si a Legii nr. 677/2001,
beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul AQUA
KINETIC S.R.L. cu o cerere scrisă, datată si semnată la adresa de e-mail: dpo@splash-academy.ro.
AQUA KINETIC S.R.L., poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii
suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere competente şi de a
introduce o cale de atac judiciară.

S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Manager,
Theodora Lucutar

ANEXA NR. 4
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENT DE CONFORMARE

Confirm faptul că:
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a) am luat la cunoştinţă despre prevederile Regulamentului S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind protecţia datelor cu
caracter personal
şi/sau
b) am participat la programele de pregătire şi am fost instruit conform prevederilor Regulamentului S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal (pentru personalul care participă la instruirea
profesională în domeniu, ulterior angajării).
Înţeleg că am obligaţia de a respecta dispoziţiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi
Regulamentul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal, în considerarea calităţii mele
de salariat al S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Îmi asum personal responsabilitatea pentru respectarea integrală a principiilor, cerinţelor şi obligaţiilor care rezultă
din dispoziţiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi Regulamentul S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
privind protecţia datelor cu caracter personal, elaborat în aplicarea prevederilor legale specifice.

Subsemnatul/subsemnata: ..................................................................................................................................,
Data naşterii: ............ /............ /.............................., angajat(ă) în Funcţia de .......................................................
................................................................................................................................................................................. .
Data: ..........................................

Semnătura: ............................................................

Regulamentul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal fost prezentat de
către Manager Theodora Lucutar.
Data: ..........................................

Semnătura: .......................................................... ..

ANEXA NR. 5
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
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S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoana juridică cu sediul social în România, Bucureşti, SIHLEANU ALEXANDRU
ZAMFIR, POET, Nr. 12, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr J40/1005/2010, având CUI RO26459849 şi cont
RO75 BUCU 1051 2104 6406 8RON deschis la ALPHA Bank BUCUREŞTI, este reprezentată legal de Theodora
Lucutar – Manager.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal, în condiţii tehnice şi organizatorice de
securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate cu ocazia
realizării atribuţiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale/contractuale si/sau participării la
târgurile/expoziţiile/evenimentele organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună
ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea S.C. AQUA KINETIC S.R.L., de exemplu prin documente
contractuale, prin formularul adeziune contract, prin unul din formularele fizice/on-line utilizate, respectiv formularul
de inregistrare cont online pe www.splash-academy.ro, formularul de contact online, formularul de comanda servicii
online, etc., prin abonarea la newslettere, participarea la evenimente, tombole şi concursuri, etc..
Utilizarea website-urilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L. se supune prezentelor prevederi şi Termenilor si Condiţiilor de
Utilizare si Politicii de Confidentialitate menţionate pe aceste website-uri.
În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente (ca interese legitime) ale S.C. AQUA
KINETIC S.R.L., şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar), S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele
personale furnizate.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar
îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra
datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea,
ștergerea, distrugerea, arhivarea.
În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a S.C. AQUA KINETIC S.R.L.,
inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile, expoziţiile şi/sau alte evenimente
specializate organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L.,
precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal, precum:
numele și prenumele, semnătura, adresa, data nasterii, telefon/fax, e-mail, loc de muncă, funcţia, CNP, seria şi numărul
actului de identitate/paşaportului, etc..
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L., exclusiv în scopurile mai
jos menţionate sunt, după caz:
- Clienţii persoane fizice ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L., (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg,
reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
- Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, coexpozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, chiriasi, etc.- actuali, foşti sau potenţiali) şi ai
instituţiilor/autorităţilor publice.
Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze date complete, actualizate si corecte. Refuzul de a furniza astfel de date
poate determina imposibilitatea derulării relaţiei contractuale/de afaceri şi/sau imposibilitatea furnizării serviciilor
S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. si/sau participării la evenimentele organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta
imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L. situat în în JUD. ILFOV, oras VOLUNTARI, STR. DRUMUL POTCOAVEI 57
BIS, VILA 12, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu
privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul
comunitar-U.E.).
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei
obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al S.C. AQUA KINETIC S.R.L. persoanele vizate pot
refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru
viitor.
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Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără
să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va
mai primi informări comerciale cu privire la ofertele, evenimentele/târgurile/serviciile oferite de S.C. AQUA KINETIC
S.R.L..
Scopul colectării datelor cu caracter personal este:
-

Îndeplinirea atribuţiilor legale ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;

-

Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate;

-

Derularea activităţii comerciale/contractuale a S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;

-

Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;

Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, tombole, inclusiv transmiterea de oferte comerciale
generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
-

Management operaţional;

-

Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

-

Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

-

Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;

-

Activităţi de audit şi control/supraveghere;

-

Arhivare, scopuri statistice;

-

Colectare debite/Recuperare debite restante;

Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine
judecătoreşti, etc..
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu
le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. şi sau în incinta S.C. AQUA KINETIC S.R.L., şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta
situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres si anterior.
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:
- Clienţi persoane fizice ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg,
reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor
comerciale/contractuale);
- Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, chiriasi, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de
afaceri/contractuali ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L., autorităţi/instituţii publice;
Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:
- Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca
urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare,
organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic), etc..
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)
Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr.
telefon mobil/fix, adresa web, imagini foto si/sau video, etc.) vor putea fi prelucrate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cu
respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing
(inclusiv marketing direct), concursuri, tombole publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile S.C.
AQUA KINETIC S.R.L., inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prin orice
mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal
furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile
altor parteneri ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L., cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.
În cazul în care S.C. AQUA KINETIC S.R.L. intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing
direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil.
Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate
din formularele online/formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de S.C.
AQUA KINETIC S.R.L., ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.
Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea S.C. AQUA KINETIC
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S.R.L., va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe” sau debifarea casutelor din cadrul contului
online.
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter
personal, respectiv imaginea şi alte informaţii ce permit identificarea persoanelor vizate.
Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video,
constituie date cu caracter personal:
a) chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei, sau
b) chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (ex:
numărul de înmatriculare al vehiculului/autovehiculului, etc.).
Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private,
prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor legitime.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi pot fi comunicate numai
următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii autorizaţi
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu
prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state membre ale Uniunii Europene sau in afara statelor member
ale Uniunii Europene.
Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia
situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se
distrug sau se şterg.
În relaţia cu S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoanele vizate, beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de
următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie si procesul decizional individual automatizat.
Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe toata
perioada de desfăşurare a activităţilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L., până în momentul în care persoana vizată, sau
reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care S.C. AQUA KINETIC
S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor
de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau
reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate
de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale S.C. AQUA KINETIC
S.R.L. şi/sau vor fi distruse.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de
securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce S.C. AQUA KINETIC
S.R.L. depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea
datelor transmise către website-urile S.C. AQUA KINETIC S.R.L.. Orice transmisie de date se face pe riscul
persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. utilizează proceduri şi măsuri
stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor
personale.
Transferurile de date în afara spaţiului U.E. şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică naţională şi U.E. privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.
Prin citirea şi semnarea acestui document contractual, Persoanele vizate confirmă că au fost informate cu privire la
drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la
rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul
la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ,
persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată S.C. AQUA
KINETIC S.R.L., în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimţământului înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare,
prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în
materialele de marketing.
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Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu
caracter personal pe care le furnizează către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. să facă obiectul unei prelucrări, cu
menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa
particulară, cu excepţia cazurilor în care S.C. AQUA KINETIC S.R.L. demonstrează că are motive legitime şi
imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că
scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.
Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal
furnizate către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod
vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
poate:
- fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a
comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
- fie sa refuze să dea curs cererii.
De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant legal, îşi exercită dreptul de opoziţie în
mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. AQUA KINETIC
S.R.L. este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. de drept reziliat, fără
nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul S.C.
AQUA KINETIC S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@splash-academy.ro.
Prin semnarea prezentului document contractual, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat/tă corect,
complet, precis, aţi luat la cunoştinţă, înţelegeţi pe deplin şi sunteţi de acord cu:
-

prevederile cuprinse în prezentul document;

prevederile cuprinse în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind
protecţia datelor cu caracter personal, condiţii care fac parte integrantă din contract;
faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislaţia în vigoare, în
prezentul document şi în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va fi efectuată în
toate cazurile, atât pentru executarea prezentului contract, îndeplinirea obligaţiilor legale ori pentru realizarea
intereselor legitime ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L., cât şi în baza consimţământului manifestat de dumneavoastră pe
baza opţiunii şi prin semnarea acestui document, exprimat în mod expres, neechivoc, liber şi informat, în cazul
prelucrării datelor personale în scop de marketing direct;
faptul că S.C. AQUA KINETIC S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care
acest demers este necesar scopurilor menţionate în prezentul document şi în Condiţiile generale, tehnice şi de
participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L., cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter
personal sunt disponibile integral pe website-ul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (www.splash-academy.ro,) precum si la
sediul sau punctul de lucru al societatii comerciale.

Partener,

S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Manager,
Theodora Lucutar

ANEXA Nr. 6
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - CONTRACTE
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S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal, în condiţii tehnice şi organizatorice de
securitate adecvată, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate cu ocazia
realizării atribuţiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale/contractuale si/sau participării la
târgurile/expoziţiile/evenimentele organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta imobilului S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. din JUD. ILFOV, oras VOLUNTARI, STR. DRUMUL POTCOAVEI 57 BIS, VILA 12.
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu buna
ştiinţă, de bună voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea S.C. AQUA KINETIC S.R.L., de exemplu prin documente
pre-contractuale şi/sau documente contractuale.
În vederea executării contractului încheiat cu S.C. AQUA KINETIC S.R.L., realizării atribuţiilor stabilite de lege şi
desfăşurării activităţii curente (ca interese legitime) ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L., precum şi aplicării prevederilor
legale privind protecţia datelor cu caracter personal (legislaţia internă şi dreptul comunitar), S.C. AQUA KINETIC
S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar
îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra
datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea,
ștergerea, distrugerea, arhivarea.
În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a S.C. AQUA KINETIC S.R.L.,
inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile, expoziţiile şi/sau alte evenimente
specializate organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L. din
JUD. ILFOV, oras VOLUNTARI, STR. DRUMUL POTCOAVEI 57 BIS, VILA 12, precum şi în contextul îndeplinirii
obligaţiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal, precum: numele și prenumele, semnătura,
telefon/fax, e-mail, loc de muncă, funcţia, CNP, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, etc..
Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L., exclusiv în scopurile mai jos
menţionate sunt, după caz:
Clienţii persoane fizice ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L., (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg,
reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, coexpozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, chiriasi, etc.- actuali, foşti sau potenţiali) şi ai
instituţiilor/autorităţilor publice.
Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze date complete, actualizate si corecte. Refuzul de a furniza astfel de date
poate determina imposibilitatea derulării relaţiei contractuale/de afaceri şi/sau imposibilitatea furnizării serviciilor
S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. si/sau participării la evenimentele organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta
imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L. din JUD. ILFOV, oras VOLUNTARI, STR. DRUMUL POTCOAVEI 57 BIS,
VILA 12, persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire
la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul
comunitar-U.E.).
Scopul colectării datelor cu caracter personal este:
-

Îndeplinirea atribuţiilor legale ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;

-

Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate;

-

Derularea activităţii comerciale/contractuale a S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;

-

Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;

Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, tombole publicitare, inclusiv transmiterea de oferte
comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
-

Management operaţional;
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-

Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

-

Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

-

Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;

-

Activităţi de audit şi control/supraveghere;

-

Arhivare, scopuri statistice;

-

Colectare debite/Recuperare debite restante;

Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine
judecătoreşti etc..
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu
le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta
situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres si anterior.
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:
Clienţi persoane fizice ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg,
reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor
comerciale/contractuale);
Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, chiriasi, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridiceparteneri de afaceri/contractuali ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L., autorităţi/instituţii publice;
Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:
Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau
ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi
reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic), etc..
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing direct) reprezintă un scop adiţional
prelucrării datelor personale în vederea executării contractului şi nu condiţionează realizarea obiectului prezentului
contract (ex: furnizarea/prestarea serviciilor). În aceasta situaţie, prelucrarea datelor cu caracter personal se va
realiza doar cu consimţământul dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat.
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr.
telefon mobil/fix, adresa web) vor putea fi prelucrate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L., doar cu consimţământul
dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat, în anumite cazuri, cu respectarea drepturilor dvs.,
în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing direct, concursuri, tombole publicitare,
efectuarea de comunicări comerciale pentru atribuţiile şi serviciile S.C. AQUA KINETIC S.R.L., inclusiv cele
dezvoltate împreună cu un partener al S.C. AQUA KINETIC S.R.L., prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin
intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi
folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai S.C. AQUA KINETIC
S.R.L., cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate
din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcţie de identificare generală
Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generala (Codul numeric personal - CNP, seria şi numărul
actului de identitate/paşaportului, etc.) vor putea fi prelucrate, exclusiv în situaţiile în care este necesara stabilirea
identităţii persoanelor vizate şi prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.
Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video, în cazul accesului
persoanelor vizate în sediul S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter
personal, respectiv imaginea şi alte informaţii ce permit identificarea persoanelor vizate.
Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private,
prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor legitime.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi pot fi comunicate numai
următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii autorizaţi
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu
prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
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Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia
situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se
distrug sau se şterg.
În relaţia cu S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoanele vizate, beneficiază conform prevederilor legale aplicabile de
următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie si procesul decizional individual automatizat.
Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe toată
perioada de desfăşurare a activităţilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L., până în momentul în care persoana vizată, sau
reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere, îşi va retrage consimţământul în cazul prelucrării
datelor cu caracter personal în scop de marketing direct (cu excepţia situaţiei în care S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de
prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul
legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, şi/sau nu îşi va retrage consimţământul
în caz de marketing direct, aceste date vor fi arhivate de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. pe durata de timp prevăzută
în procedurile interne S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau vor fi distruse.
Transferurile de date în afara spaţiului U.E. şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.
Prin citirea şi semnarea prezentului contract, Persoanele vizate confirmă că au fost informate cu privire la drepturile
de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul
la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi
procesul decizional individual automatizat. Atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au
dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresata S.C. AQUA KINETIC S.R.L., în
condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de
retragerea acestuia.
Persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor
personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de
marketing.
Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu
caracter personal pe care le furnizează către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. să facă obiectul unei prelucrări, cu
menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa
particulară, cu excepţia cazurilor în care S.C. AQUA KINETIC S.R.L. demonstrează că are motive legitime şi
imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că
scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.
Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal
furnizate către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. constituie elemente determinante pentru realizarea atribuţiilor stabilite de
lege, derularea activităţii comerciale/contractuale şi/sau accesarea serviciilor oferite de S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant legal, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod
vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
poate:
fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a
comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
-

fie să refuze să dea curs cererii.

În cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat,
nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. este îndreptăţită să
considere Contractul încheiat cu Clientul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. de drept reziliat, fără nicio altă formalitate sau
intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul din
cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@splash-academy.ro.
Prin semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat/tă corect, complet,
precis, aţi luat la cunoştinţă, înţelegeţi pe deplin şi sunteţi de acord cu:
-

prevederile cuprinse în prezentul document;
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prevederile cuprinse în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind
protecţia datelor cu caracter personal (în situaţia în care contractul intră sub incidenţa acestor Condiţii). Condiţiile
generale, tehnice şi de participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. sunt disponibile pe website-ul www.splashacademy.ro si la sediul sau punctul de lucru al societatii comerciale.
faptul ca prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislaţia în vigoare, în
prezentul document precum şi în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (în
situaţia în care contractul intră sub incidenţa acestor Condiţii) va fi efectuată în toate cazurile, atât pentru executarea
prezentului contract, îndeplinirea obligaţiilor legale ori pentru realizarea intereselor legitime ale S.C. AQUA KINETIC
S.R.L., cât şi în baza consimţământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber şi informat ( în
cazul prelucrării datelor personale în scop de marketing direct);
faptul că, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care
acest demers este necesar scopurilor menţionate în prezentul document şi în Condiţiile generale, tehnice şi de
participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (după caz), cu respectarea măsurilor legale de securitate şi
confidenţialitate a datelor.
De asemenea, prin citirea şi semnarea acestui document, declar că sunt informat asupra drepturilor mele prevăzute
de legislaţia specifică privind protecţia datelor cu caracter personal.
Totodată, îmi exprim, pe baza opţiunii de mai jos, consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu
privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scop de marketing direct:
DA 

NU 

Semnătura: ......................................... Reprezentant Legal/Convenţional

DA 

NU 

Semnătura: ......................................... Persoana de contact

Partener

S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Manager
Theodora Lucutar

Numele si Funcţia altor persoane autorizate prin semnătura din partea parţilor contractante:

ANEXA NR. 7
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE WEBSITE www.splash-academy.ro

1. DEFINITII SI TERMENI
SPLASH ACADEMY - este denumirea comerciala si Marca Inregistrata a S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoana
juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Romania, Bucuresti, SIHLEANU ALEXANDRU ZAMFIR,
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POET, Nr. 12, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/1005/2010, cod unic de inregistrare fiscala
RO26459849.
Vanzator – SPLASH ACADEMY (S.C. AQUA KINETIC S.R.L.) sau orice partener contractual.
Cumparator – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau persoana juridica sau orice entitate juridica
care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.
Client – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau persoana juridica care are sau obtine acces la
CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre SPLASH ACADEMY (telefonic, electronic,
etc.) sau in baza unui acord de utilizare existent intre SPLASH ACADEMY si acesta si care necesita crearea si
utilizarea unui Cont.
Utilizator – orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau persoana juridica inregistrata pe Site, care, prin
finalizarea procesului de creare a Contului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea
Termeni si Conditii de Utilizare.
Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator / Client / Cumparator poate adauga Continut pe Site. Nicknameul este asociat informatiilor din Site ale Utilizatorului / Clientului / Cumparatorului sub denumirea de “Nume
Utilizator”.
Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si/sau un numar de telefon mobil si o parola care permite
Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client / Cumparator si istoricul Cumparatorului
in Site (Comenzi, facturi proforme, facturi fiscal, chitante, etc.). Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate
informatiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete, actualizate si conforme cu realitatea.
Cos – sectiune din Cont care permite Cumparatorului / Utilizatorului sa adauge Bunuri sau Servicii pe care doreste sa le
achizitioneze la momentul adaugarii sau la un moment ulterior.
Site – platforma online gazduita la adresa web www.splash-academy.ro si subdomeniile acesteia.
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care
Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe
Site.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele si serviciile mentionate in Comanda, care
urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.
Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si
predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.
Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a
Vanzatorului si a Cumparatorului.
Continut – reprezinta:
– toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament
electronic;
– continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de
comunicare disponibil;
– orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat / colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului,
conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
– informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;
– informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate
contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
– date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Review – o evaluare scrisa de catre detinatorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu, evaluare redactata pe baza
experientei personale si capacitatii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune daca Bunul sau Serviciul
indeplineste asteptarile sale.
Comentariu – apreciere sau observatie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.
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Document – prezentii Termeni si Conditii de Utilizare.
Comunicari Comerciale – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)
continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse si/sau servicii similare sau complementare cu
cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la Bunuri si Servicii
adaugate in sectiunea “Cont/Cos” precum si alte comunicari comerciale cum ar fi cercetari de piata si sondaje de opinie.
Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre SPLASH
ACADEMY, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator, indiferent de
modalitatea de livrare.
Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.
Plata cu 1 click – serviciul de plata prestat de catre procesatorul de plati integrat in Site, pus la dispozitia Clientilor,
Utilizatorilor si/sau Cumparatorilor prin intermediul Site-ului in vederea efectuarii unei plati cu cardul on-line.
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, SMS sau email) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
2.2. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare. Aceasta notificare se face
electronic (e-mail), prin SMS sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din
Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunta Cumparatorul in Cont, la adresa
de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.
2.4. Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la
Vanzator, prin intermediul Contului, postei electronice si/sau SMS a notificarii de efectuare a Comenzii.
2.5. Documentele si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului pentru
Bunurile si/sau Serviciile achizitionate.
3. POLITICA DE VANZARE ONLINE
3.1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Utilizator/Cumparator.
Pentru motive justificate SPLASH ACADEMY isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul
Utilizatorului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in
cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Utilizatorului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar
putea prejudicia in vreun fel SPLASH ACADEMY. In oricare dintre aceste cazuri, Utilizatorul/Cumparatorul se poate
adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al SPLASH ACADEMY, pentru a fi informat cu privire la motivele care
au condus la aplicarea masurilor sus mentionate.
3.2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea directa cu acesta sau prin adresele mentionate la
sectiunea “Contact” din Site. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca
justificari pentru aceasta.
3.3. In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, SPLASH ACADEMY
isi rezerva dreptul de a cere Utilizatorilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare (verificare) de
tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.
3.4. SPLASH ACADEMY poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promotii practicate de
catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care SPLASH ACADEMY are incheiate contracte de parteneriat, intr-o
anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.
3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si includ T.V.A..
3.6. In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat
de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a
cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune
o poarta numai Cumparatorul.
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3.7. Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice /
dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind
utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
4.1. Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Produse si/sau Servicii ce tin de onorarea
Comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil
fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA
5.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate,
simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt
proprietatea exclusiva a SPLASH ACADEMY, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod
direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).
5.2. Clientului/Cumparatorului/Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte
parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt
context decat cel original intentionat de SPLASH ACADEMY, includerea oricarui Continut in afara Site-ului,
indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al SPLASH ACADEMY asupra Continutului precum si
participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea
Continutului, decat cu acordul scris expres al SPLASH ACADEMY.
5.3. Orice Continut la care Clientul/Cumparatorul/Utilizatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub
incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat
intre SPLASH ACADEMY si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea SPLASH
ACADEMY cu referire la acel Continut.
5.4. Clientul/Cumparatorul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau
non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.
5.5. In cazul in care SPLASH ACADEMY confera Clientului/Cumparatorului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub
forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul/Cumparatorul/Utilizatorul are sau
obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord,
numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform
conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea SPLASH
ACADEMY pentru respectivul Client/Cumparator/Utilizator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut
transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul
sau dupa expirarea acordului de utilizare.
5.6. Niciun Continut transmis catre Client, Utilizator sau Cumparator, prin orice mijloc de comunicare (telefonic,
electronic, etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din
partea SPLASH ACADEMY si/sau al angajatului/prepusului SPLASH ACADEMY care a mijlocit transferul de
Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.
5.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau
de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.
6. COMANDA
6.1. Clientul/Cumparatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in cosul de
cumparaturi, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in
cosul de cumparaturi, un Bun este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta, iar
un Serviciu este disponibil pentru achizitie in masura in care exista timp si persoana disponibila pentru efectuarea
acestuia. Adaugarea unui Bun/Serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine
inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de
cumparare, sunt corecte, complete si conform cu realitatea la data plasarii Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil
/ agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.
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6.4. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate
Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda
celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
6.4.2. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de SPLASH ACADEMY, in cazul platii online;
6.4.3. datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site nu sunt conform cu realitatea, sunt incomplete si/sau
incorecte;
6.5. Cumparatorul are dreptul sa se retraga din Contract, respectiv sa returneze un Bun in termen de 14 zile
calendaristice sau sa renunțe la un Serviciu in orice moment, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri
decât cele de livrare in cazul Bunurilor.
6.6. In cazul in care Cumparatorul decide sa se retraga din Contract, acesta va putea contacta SPLASH ACADEMY in
orice moment prin mijloacele de comunicare puse la dispozitie.
6.7. In cazul in care Clientul/Cumparatorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din
contract, trebuie sa returneze si eventualele cadouri care au insotit produsul si/sau serviciul respectiv. In cazul in care
Comanda este achitata, in cazul Produselor, Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data
informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract. In cazul in care comanda
este achitata, in cazul Serviciilor, Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii
Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract, doar pentru Serviciile neprestate pana
la acea data. Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:
6.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online -> prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;
6.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/ Card bancar-> prin virament bancar;
6.7.3. pentru Comenzile achitate cash-> prin restituire cash.
6.8. Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor vandute sau pana la primirea unei dovezi
conform careia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el insusi Bunurile (se va lua data
cea mai recenta).
6.9. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de catre Cumparator, nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta
din urma va informa Clientul/Cumparatorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumparatorului contravaloarea
Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt
sau de la data la care Cumparatorul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.
6.10. Disponibilitatea unui Bun va fi afisata in Site dupa cum urmeaza:
-“in stoc” – avem mai mult de 3 bucati in stocul SPLASH ACADEMY;
-“stoc limitat” – avem mai putin de 3 bucati in stocul SPLASH ACADEMY;
-“in stoc furnizor” – Bunul nu este disponibil in stocul SPLASH ACADEMY. Daca inregistrezi o Comanda pentru un
Bun care are in dreptul lui “in stoc furnizor”, unul dintre consultantii nostri de vanzari te va contacta in cel mai scurt
timp ca sa iti comunice disponibilitatea Bunului;
-“la comanda” – Bunul nu este disponibil in stocul SPLASH ACADEMY si pentru moment nu avem informatii despre
disponibilitatea acestuia in stocul furnizorului. Dar, daca inregistrezi o Comanda pentru un Bun care are in dreptul lui
“la comanda”, unul dintre consultantii nostri de vanzari va verifica disponibilitatea produsului in stocul furnizorului si te
va contacta ca sa iti comunice disponibilitatea Bunului;
-“precomanda” – Bunul nu este disponibil in stocul SPLASH ACADEMY si nici in stocul furnizorului. Dar, daca
inregistrezi o comanda pentru un Bun care are in dreptul lui “precomanda”, unul dintre consultantii nostri de vanzari va
verifica termenul de aprovizionare al furnizorului si te va contacta ca sa iti comunice disponibilitatea Bunului;
-“stoc epuizat” – Bunul nu mai este disponibil in stocul SPLASH ACADEMY;
-“momentan indisponibil” – momentan nu putem procura Bunul pentru ca nu se gaseste in stocul furnizorului.
6.11.Disponibilitatea unui Serviciu va fi afisata in Site dupa cum urmeaza:
-“disponibil” – acest Serviciu poate fi prestat de SPLASH ACADEMY;
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-“momentan indisponibil” – acest Serviciu nu poate fi prestat in acest moment de SPLASH ACADEMY;
7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE
7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul
prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la
retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;
7.1.2. furnizarea de Bunuri si/sau Servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vanzatorul
nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.3. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumparator sau personalizate în mod clar;
7.1.4. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
7.1.5. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi
care au fost desigilate de Cumparator;
7.1.6. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
7.1.7. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu
poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care
Vanzatorul nu le poate controla;
7.1.8. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după
livrare;
7.1.9. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul
prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la
retragere.
8. CONFIDENTIALITATE
8.1. SPLASH ACADEMY va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati. Dezvaluirea
informatiilor furnizate se va putea face doar in conditiile mentionate in prezentul Document.
8.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi
facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.
8.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat
si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau
informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste informatii, idei,
concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului. SPLASH ACADEMY nu va
constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede
alte specificari in acest sens.
9. COMUNICARI COMERCIALE
9.1. Cumparatorul/Utilizatorul/Clientul isi poate modifica in orice moment optiunea cu privire la acordul dat
Vanzatorului pentru Comunicarile Comerciale continand informatii generale si tematice inclusiv informatii cu privire la
oferte sau promotii, dupa cum urmeaza:
9.1.2. prin modificarea setarilor din Cont la sectiunea “Abonarile mele”;
9.1.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in Comunicarile Comerciale primite de la Vanzator; sau
9.1.4. prin contactarea Vanzatorului.
9.2. Prin adaugarea de Bunuri sau Servicii in sectiunea din Cont:
“Cos”, Vanzatorul va transmite Cumparatorului/Utilizatorului Comunicari Comerciale cu privire:
– la modificarea pretului Bunurilor sau Serviciilor adaugate in sectiunea “Cos”,
– la recomandari de Bunuri sau Serviciilor similare cu cele adaugate in sectiunea “Cos”,
– la existenta Bunurilor sau Serviciilor in sectiunea “Cos”, si
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– disponibilitate stoc Bunuri sau Serviciilor adaugate in sectiunea “Cos”.
9.3. In urma achizitionarii unui Bun sau Serviciu, Vanzatorul va transmite Cumparatorului/Utilizatorului Comunicari
Comerciale cu privire la:
– sugestii de Bunuri sau Servicii recomandate a fi utilizate impreuna cu Bunul sau Serviciul achizitionat.
9.4. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, in orice moment, de la Comunicarile Comerciale mentionate la punctul 9.3.
de mai sus prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesajele comerciale primite de la SPLASH ACADEMY sau
prin contactarea SPLASH ACADEMY in acest sens.
9.5. De asemenea, pentru imbunatatirea ofertei de Bunuri si Servicii si a experientei de cumparare, vom folosi datele
dvs. pentru efectuarea de cercetari de piata si sondaje de opinie. Informatiile obtinute in urma acestor cercetari de piata
si a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate in scopuri publicitare ci doar in cele mentionate mai sus. Raspunsurile dvs. la
cercetarile de piata si sondajele de opinie nu vor fi asociate cu identitatea dvs. si nici transmise catre terți și nici nu vor
fi publicate. Puteti obiecta la utilizarea datelor in scopuri de cercetare de piata si sondaje de opinie in orice moment,
prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesaj sau prin contactarea SPLASH ACADEMY.
10. FACTURARE – PLATA
10.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului www.splash-academy.ro includ T.V.A. conform
legislatiei in vigoare.
10.2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre
Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile
necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
10.3. Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de
SPLASH ACADEMY, cu exceptia Bunurilor si/sau Serviciilor vandute de partenerii SPLASH ACADEMY, precum şi
pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul
Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau.
10.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori
de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi,
existente in Cont.
10.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumparatorul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise
de SPLASH ACADEMY, putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o
doreste.
10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin
adaugarea acestora de catre SPLASH ACADEMY in Contul sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail
mentionata in Contul sau.
10.7. In cazul in care aceste informatii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore in Cont, te rugam sa ne
sesizezi acest aspect pe adresa de e-mail: tehnic @ splash - academy . ro.
10.8. Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumparatorului nu vor fi accesibile SPLASH ACADEMY si nici nu
vor fi stocate de catre de SPLASH ACADEMY sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre
institutia de autorizare a Tranzactiei sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a
cardului, despre a carei identitate Utilizatorul/Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.
Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este S.C. NETOPIA S.R.L., inregistrata in Bucuresti
RO15565496, J40/9170/2003, Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5, Office Building, etaj 4, Bucuresti, sector 2, 021901.
10.9. In anumite cazuri, pentru mentinerea securitatii Tranzactiilor, la inregistrarea Comenzii, Cumparatorului i se va
solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale in cazul
terminalelor mobile care au aceasta facilitate.
10.10. Pentru motive de securitate a Tranzactiilor Utilizatorul/Cumparatorul este sfatuit sa nu ramana logat
(autentificat) pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in
cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa contina cel putin
opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).
11. LIVRAREA BUNURILOR
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11.1. Conditiile de livrare a Bunurilor si prestare a Serviciilor vandute de catre SPLASH ACADEMY le gasesti in
sectiunea Livrare comenzi Bunuri si/sau Servicii.
11.2. Conditiile de livrare a Bunurilor si Serviciilor vandute de catre partenerii SPLASH ACADEMY le gasesti in
sectiunea Parteneri SPLASH ACADEMY..
11.2. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
11.3. Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si prestarea Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei.
12. GARANTII
12.1. Toate Bunurile comercializate de catre SPLASH ACADEMY, cu exceptia Bunurilor resigilate, beneficiaza de
conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Bunurile sunt noi
(exceptie Bunurile resigilate), in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.
12.2. In cazul Bunurilor vandute si livrate de SPLASH ACADEMY, certificatele de garantie sunt emise direct de
producator.
12.3. In cazul Bunurilor vandute si livrate de SPLASH ACADEMY prin intermediul partenerilor sai, Cumparatorul va
primi la livrare pentru fiecare Bun care beneficiaza de garantie un certificat de garantie cu toate detaliile centrului de
service care asigura reparatiile pe durata termenului de garantie. Garantia Bunurilor achizitionate prin intermediul
SPLASH ACADEMY de la partenerii sai este asigurata de catre service-ul autorizat mentionat pe certificatul de
garantie aferent Bunului.
12.4. In cazul certificatelor de garantie emise de producatori, Bunul reclamat defect in perioada de garantie trebuie
prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producator va
prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei.
Lipsa certificatului de garantie al Bunului trebuie semnalata in maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la receptia Bunului
pe adresa frontdesk@splash-academy.ro. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.
12.5. In cazul Bunurilor resigilate, certificatul de garantie este emis de catre SPLASH ACADEMY, iar garantia poate sa
acopere o perioada diferita fata de perioada de garantie a aceluiasi Bun nou, sigilat. Perioada de garantie este specificata
in certificatul de garantie pentru fiecare Bun resigilat in parte. Conditiile de utilizare, manipulare si transportare a unui
Bun resigilat sunt aceleasi cu cele de la produsele sigilate si beneficiaza de aceleasi servicii daca nu este stipulat altfel in
pagina produsului.
13. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR
13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii din partea Cumparatorului.
14. RASPUNDERE
14.1. Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate
suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care
rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.
14.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea
confidentialitatii datelor de Cont (nume de utilizator si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura
permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.
14.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/
Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termeni si Conditii de Utilizare a Site-ului www.splashacademy.ro in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului
si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.
14.4. Vanzatorul isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termeni si Conditii de Utilizare a Site-ului
www.splash-academy.ro pentru a reflecta orice modificări ale modului si conditiilor de functionare a Site-ului sau orice
modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la momentul
afisarii in Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv
pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestui Document.
15. SCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, INTREBARI SI RASPUNSURI
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15.1. Scrierea de Review-uri, Comentarii, Intrebari si Raspunsuri se poate face, de catre Utilizatori/Clienti/Cumparatori,
in sectiunile allocate in acest scop. Informatiile inscrise pot fi atat pozitive, cat si negative, si se vor referi la
caracteristicile si modul de folosire al unui Produs si/sau Serviciu.
15.2. In momentul inregistrarii unui anumit Review/Comentariu/Intrebare/Raspuns pe Site-ul www.splash-academy.ro,
Utilizatorii/Clientii/Cumparatorii acorda Vanzatorului o licenta neexclusiva, perpetuua, irevocabila, nelimitata teritorial
si dau dreptul Vanzatorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afisa acest
continut.
15.3. Fiecare Utilizator/Client/Cumparator, in momentul inscrierii de Review/Comentariu/Intrebare/Raspuns in
sectiunile mentionate, se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli:
–sa faca referiri doar la caracteristici si/sau modul de utilizare al unui anumit Produs sau Serviciu, evitand informatii
legate de aspecte ce se pot schimba (pret sau oferte promotionale) sau informatii care tin de modul desfasurarii
Comenzii;
–sa foloseasca doar limba romana. Sunt permise si cuvintele sau expresiile care, desi nu sunt considerate romanesti,
sunt de larga utilizare in toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);
–sa utilizeze un limbaj corespunzator, neofensator, fara termeni care pot jigni sau afecta oricare alt
Utilizator/Client/Cumparator;
–sa se asigure de incadrarea corecta a continutului introdus pe Site;
–sa se asigure ca informatiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare si in conformitate cu legile aplicabile,
respectand astfel inclusiv drepturile altor parti, drepturile de autor, de marca comerciala, de licenta sau alte drepturi de
proprietate, publicitate sau intimitate;
–sa foloseasca aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obtine detalii suplimentare referitoare la un anumit Produs
si/sau Serviciu de pe Site fara a face referire catre alte firme ce promoveaza vanzarea si cumpararea de Produse si/sau
Servicii;
–sa nu furnizeze sau sa solicite, in niciun mod si in nicio masura, date personale (detaliile de contact, informatii despre
adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau prenume, etc.) sau orice alta
informatie care poate determina dezvaluirea acestor date personale;
–sa nu inscrie informatii si/sau detalii despre URL-uri (legaturi) din alte site-uri comerciale ce desfasoara aceeasi
activitate comerciala ca si Vanzatorul;
–sa nu incerce fraudarea serviciilor puse la dispozitie de catre Vanzator sau sa inscrie Reviewuri/Comentarii/Intrebari/Raspunsuri care sa contina materiale de natura publicitara;
–sa nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Intrebarea/Raspunsul ca mijloc de comunicare cu Vanzatorul, in acest sens se
vor folosi datele de contact ale Vanzatorului inscrise pe Site.
15.4. Pe langa o evaluarea realista critica, in momentul inscrierii unui Review.
Utilizatorii/Clientii/Cumparatorii ce inscriu Review-uri la care ataseaza fisiere foto sau video vor respecta urmatoarele
reguli:
–fisierele incarcate vor contine imagini si/sau videoclipuri care se refera la Produsul si/sau Serviciul pentru care se scrie
Review-ul, asigurandu-se ca fisierele incarcate respecta drepturile de autor;
–fisierele incarcate nu vor contine violenta, continut pentru adulti, limbaj licentios sau alt continut care ofenseaza o
persoana/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a varstei, a statutului de
veteran, a orientarii sexuale sau politice;
–fisierele incarcate nu vor contine informatii legate de alte persoane;
–fisierele incarcate nu vor contine URL-uri sau watermark-uri catre site-uri ce desfasoara aceeasi activitate comerciala
ca Vanzatorul.
15.5. Cand un Review/Comentariu/Intrebare sau Raspuns este semnalat de catre un Utilizator/Client/Cumparator ca
avand un continut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectiva, acest continut este examinat cu atentie de catre
Vanzator pentru a determina daca incalca Termenii si Conditiile de Utilizare a Site-ului. Textele, fotografiile sau
videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai dupa examinarea acestora de catre Vanzator.
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15.6. In cazul in care Vanzatorul constata incalcarea Termenilor si Conditiilor de Utilizare in mod repetat, acesta isi
rezerva dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumparatorului de a inscrie Reviewuri/Comentarii/Intrebari sau Raspunsuri in sectiunile alocate in acest scop.
Pentru sesizari sau reclamatii legate de Bunul si/sau Serviciul achizitionat, Cumparatorii au la dispozitie adresa de email frontdesk @ splash-academy.ro. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor sau sesizarilor este de 30 de zile
calendaristice de la primirea acestora.
16. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE - PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
16.1. Te rugam sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face
parte din prezentul Document.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si in conformitate cu prevederile Regulamentului General
privind Protecția Datelor nr. 679/2016. AQUA KINETIC S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si
numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizati.
Prin completarea datelor in formularul de inregistrare si creare de Cont si/sau de Comanda de Produse si/sau Servicii pe
www.splash-academy.ro, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza
de date a AQUA KINETIC S.R.L., si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate,
utilizate si prelucrate in scopul prevazut in Politica de Confidentialitate si in Termeni si Conditii de Utilizare.
Prin citirea documentului Politica de Confidentialitate ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile
prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate
de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie
a acestor date.
16.2. Instrumentele dvs. de control și drepturile dvs. de confidențialitate
Puteti să aveți control asupra informațiilor dvs., puteți examina sau edita informațiile Contului dvs., inclusiv preferințele
de marketing, datele referitoare la localizare, opțiunile mobile, setările de publicitate și istoricul căutărilor și
instrumentele de control pentru ștergerea contului prin accesarea Instrumentelor de control referitoare la
confidențialitate.
În multe cazuri în care procesăm informațiile dvs., puteți avea, de asemenea, dreptul de a restricționa sau limita
modurile în care utilizăm informațiile dvs. În anumite cazuri, aveți dreptul, de asemenea, să obiectați față de procesarea
informațiilor dvs. de către noi.
De asemenea, ne puteți solicita să vă modificăm informațiile, puteți solicita să ștergem informațiile dvs. și AQUA
KINETIC va efectua această solicitare dacă nu apar anumite motive excepționale, care permit AQUA KINETIC să
păstreze anumite informații despre dvs.
De asemenea, aveți dreptul de a obține o copie a informațiilor dvs. într-un format ușor accesibil. În anumite
circumstanțe, ne puteți solicita, de asemenea, să transferăm unele dintre informații terților. AQUA KINETIC vă va ajuta
să vă exercitați aceste drepturi importante.
16.3. Retragerea consimțământului
Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul față de procesarea de către noi a informațiilor dvs. și utilizarea de către
dvs. a Produselor si/sau Serviciilor noastre în orice moment. La fel cum vă puteți da acordul prin interacțiunea cu
Serviciile noastre, vă puteți retrage, de asemenea, consimțământul prin Serviciile noastre. Puteți alege să ștergeți contul
AQUA KINETIC din setările contului dvs. și vom șterge informațiile dvs.
Dacă vă retrageți consimțământul față de utilizarea sau partajarea informațiilor dvs. în scopurile stabilite în această
Politică de Confidențialitate, este posibil să nu aveți acces la toate (sau la oricare dintre) Produsele si/sau Serviciile
noastre și este posibil să nu vă oferim toate (sau oricare dintre) Produsele si/sau Serviciile din această Politică de
Confidențialitate și din Termeni si Conditii de Utilizare. În anumite cazuri, putem continua să procesăm informațiile
dvs. după ce v-ați retras consimțământul dacă avem o bază legală să facem acest lucru sau dacă retragerea
consimțământului dvs. a fost limitată la anumite activități de procesare. De exemplu, putem păstra informații dacă
trebuie să facem acest lucru pentru a respecta o obligație legală, pentru a soluționa litigii și pentru a pune în aplicare
acordurile noastre.
16.4. Colectarea și utilizarea informațiilor - Generalități
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Anumite categorii de informații colectate de AQUA KINETIC sunt necesare pentru a utiliza Produsele si/sau Serviciile
noastre, cum ar fi informațiile pe care trebuie să le oferiți atunci când vă înregistrați pentru unele Produse si/sau
Servicii. Putem colecta și combina informații când interacționați cu Produsele si/sau Serviciile AQUA KINETIC,
inclusiv informațiile descrise mai jos.
•
Informațiile pe care ni le furnizați. Colectăm informațiile pe care ni le furnizați pentru a putea opera și furniza
Produsele si/sau Serviciile noastre, inclusiv:
•
Când creați un cont cu un Serviciu sau o marcă AQUA KINETIC. (rețineți, când utilizați Produsele si/sau
Serviciile noastre, vă putem recunoaște sau putem recunoaște dispozitivele dvs. chiar dacă nu sunteți conectat la
Produsele si/sau Serviciile noastre.)
•
AQUA KINETIC poate utiliza ID-urile, modulele cookie și alte semnale ale dispozitivului, inclusiv informații
obținute de la terți, pentru a asocia conturi și/sau dispozitive cu dvs.
•
Când utilizați Produsele si/sau Serviciile noastre pentru a comunica cu alții sau când postați, încărcați sau
stocați conținut (cum ar fi comentarii, fotografii, mesaje, clipuri, e-mailuri, servicii de mesagerie și fișiere atașate).
•
Când utilizați în alt mod Produsele si/sau Serviciile noastre, cum ar fi vizualizarea conținutului pe care îl
punem la dispoziție, efectuați căutări și instalați orice aplicatie AQUA KINETIC.
•
Atunci când vă înscrieți pentru Produse si/sau Servicii contra cost, utilizați Serviciile care necesită informațiile
dvs. financiare sau încheiați tranzacții cu noi sau cu partenerii noștri de afaceri, putem colecta informațiile dvs. de plată
și facturare pentru a vă oferi Produsele si/sau Serviciile contra cost respective. Ne putem aminti informațiile de plată pe
care le-ați introdus în timpul unei achiziții anterioare pentru Produse si/sau Servicii contra cost și vă putem oferi
opțiunea de a utiliza informațiile de plată respective în timpul achiziționării unui Produs si/sau Serviciu nou.
•
Informații despre dispozitiv. Colectăm informații de pe dispozitivele dvs. (computere, telefoane mobile,
tablete etc.) pentru a vă oferi Produsele si/sau Serviciile noastre, inclusiv informații despre cum interacționați cu
Produsele si/sau Serviciile noastre și cele ale partenerilor noștri terți și informații care ne permit să recunoaștem și să
asociem activitatea dvs. între dispozitive și Produse si/sau Servicii. Aceste informații includ informații și identificatori
specifici dispozitivului, cum ar fi adresa IP, informatii despre module, identificatori despre dispozitivul mobil și
publicitate, versiunea browserului, tipul și versiunea sistemului de operare, informații referitoare la rețeaua mobilă,
setările dispozitivului și datele software.
•
Informații de localizare. Colectăm informații de localizare dintr-o varietate de surse si și puteți gestiona
permisiunile dvs. de localizare accesând instrumentul cu setările de localizare de pe dispozitivele dvs..
•

Informațiile din module cookie și alte tehnologii.

•
Colectăm informații când accesați conținut, publicitate, site-uri, widgeturi interactive, aplicații și alte produse
(atât prin, cât și în afara Produselor si/sau Serviciilor noastre) unde sunt prezente tehnologiile de colectare a datelor
AQUA KINETIC (cum ar fi semnalizatoare web, instrumente de dezvoltare, etc.). Aceste tehnologii de colectare a
datelor ne permit să înțelegem activitatea dvs. prin și în afara Produselor si/sau Serviciilor noastre și să colectăm și să
stocăm informații atunci când interacționați cu Produsele si/sau Serviciile pe care le oferim partenerilor.
•
Aceste informații includ tipul de conținut sau anunțuri distribuite, vizualizate sau pe care se face clic; frecvența
și durata activităților dvs.; site-urile sau aplicațiile pe care le-ați utilizat înainte de a accesa Produsele si/sau Serviciile
noastre și unde ați mers în continuare; dacă ați interacționat cu conținut sau anunțuri specifice; și dacă ați vizitat site-ul
web al unui agent de publicitate, ați descărcat aplicația unui agent de publicitate, ați cumpărat un produs sau serviciu la
care s-a făcut reclamă sau ați efectuat alte acțiuni.
•
Informații de la alții. Colectăm informații despre dvs. când le primim de la alți utilizatori, de la terți și de la
afiliati cum ar fi:
•
Atunci când conectați contul la serviciile terților sau vă conectați utilizând un partener terț (cum ar fi Google,
Facebook, Instagram sau Twitter);
•

Din surse disponibile public;

•

De la agenți de publicitate despre experiențele sau interacțiunile dvs. cu ofertele lor;

•
Când obținem informații de la terți sau alte companii, cum ar fi cele care utilizează Produsele si/sau Serviciile
noastre. Acestea pot include activitatea dvs. pe alte site-uri și în alte aplicații, precum și informațiile furnizate de terți
pentru dvs. sau pentru noi.
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16.5. Cum utilizăm aceste informații
Ne bazăm în principal pe trei baze separate pentru a procesa legal informațiile dvs. Mai întâi, trebuie să procesăm
informațiile dvs. în anumite moduri pentru a vă oferi Produsele si/sau Serviciile noastre, în conformitate cu Termeni si
Conditii de Utlilizare. Această procesare este necesară pentru a executa contractul între dvs. și noi și Termeni si
Conditii de Utilizare precizează clar că procesarea informațiilor dvs. în scopurile conținutului și anunțurilor
personalizate este o parte necesară a Produselor si/sau Serviciilor pe care le oferim. În al doilea rând, unde ne-ați dat
acordul să utilizăm informațiile dvs. în anumite moduri, ne vom baza pe acordul dvs. În al treilea rând, după cum am
descris mai detaliat mai jos, în anumite cazuri putem procesa informațiile dvs. unde este necesar pentru a ne urmări
interesele noastre legitime, dacă drepturile sau interesele dvs. nu prevalează asupra acestor interese legitime. Ocazional,
AQUA KINETIC se poate baza pe alte temeiuri juridice pentru a procesa informațiile dvs., cum ar fi pentru a proteja
interesele vitale ale utilizatorului (cum ar fi când există riscul de vătămare iminentă) sau pentru a respecta o obligație
legală.
Pentru a furniza, a personaliza și a îmbunătăți Produsele si/sau Serviciile noastre, combinăm și utilizăm informațiile pe
care le avem despre dvs. (inclusiv informațiile pe care le primim prin și în afara Produselor si/sau Serviciilor noastre)
pentru a înțelege cum utilizați și interacționați cu Produsele si/sau Serviciile noastre și persoanele sau lucrurile la care
sunteți conectați și de care sunteți interesați. De asemenea, putem utiliza informațiile pe care le avem despre dvs. în
următoarele moduri și pentru următoarele scopuri:
•
Pentru a furniza, a întreține, a îmbunătăți și a dezvolta funcționalități, conținut și Produse si/sau Servicii
relevante;
•
Pentru a analiza conținutul dvs. și alte informații (inclusiv e-mailurile primite și trimise, mesajele instantanee,
postările, fotografiile, fisierele atasate si alte comunicari) pentru a păstra Produsele si/sau Serviciile noastre în siguranță
și a ne ajuta să facem conținutul, Produsele si/sau Serviciile și anunțurile pe care vi le furnizăm mai personalizate.
Puteți examina și controla anumite tipuri de informații legate de contul dvs. AQUA KINETIC prin utilizarea
Controalelor de confidentialitate.
•

Pentru îndeplinirea solicitărilor dvs. și atunci când primim autorizație din partea dvs.;

•
Pentru a-i ajuta pe agenții de publicitate și pe editori să intre în contact pentru a oferi anunțuri relevante în
aplicațiile și site-urile web ale acestora;
•
Pentru a potrivi și a difuza anunțuri direcționate (pe toate dispozitivele, atât prin, cât și în afara produselor
si/sau serviciilor noastre) și a furniza publicitate relevanta bazată pe activitatea dispozitivului, interesele deduse și
informațiile locației dvs;
•
Pentru a vă contacta și a vă transmite informații legate de contul dvs. sau mesaje de marketing, informații pe
care le puteti controla;
•
Pentru a asocia activitatea dvs. cu Produsele si/sau Serviciile noastre și dispozitivele dvs. precum și a asocia
orice conturi pe care le utilizați în Serviciile AQUA KINETIC. Putem asocia activitatea și conturile cu un singur ID de
utilizator:
•

Pentru a efectua sau a susține promotii;

•

Pentru cercetare și susținerea inovației;

•
Pentru a crea analize și rapoarte pentru părți externe, inclusiv parteneri, editori, agenți de publicitate, aplicații,
terti și public privind utilizarea tendințelor din Produsele si/sau Serviciile și anunțurile noastre, inclusiv prezentarea
tendințelor partenerilor privind preferințele generale, eficacitatea anunțurilor și informații privind experiențele
utilizatorilor. Aceste analize și rapoarte pot include informații agregate sau pseudonimizate, dar nu includ informații
legate de un identificator sau utilizator identificabil;
•
Pentru a furniza Produse, Servicii, anunțuri, rezultate de căutare și alt conținut în funcție de locație, în
conformitate cu setarile locatiei dvs.;
•
Pentru a combina informațiile pe care le avem despre dvs. cu informații pe care le obținem de la partenerii de
afaceri sau alte companii, cum ar fi activitățile dvs. pe alte site-uri și aplicații pentru a asigura că anunțurile, Produsele,
Serviciile și conținutul pe care le oferim sunt mai potrivite pentru interesele dvs.;
•
Pentru a detecta și a oferi protecție împotriva activității frauduloase, abuzive sau ilegale și pentru a menține
Produsele si/sau Serviciile noastre în siguranță.
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Vă oferim instrumente de control cu ajutorul cărora puteți gestiona experiența de utilizare a produselor și serviciilor
noastre. De exemplu, puteți examina sau edita informatiile contului dvs., gestiona preferintele dvs. de marketing sau
renunta la anunturi directionate. Deși anunțurile personalizate sunt necesare în scopurile intereselor noastre legitime și o
parte necesară a acordului nostru cu dvs., vă oferim capacitatea de a obiecta față de anumite anunțuri personalizate prin
opțiunea dvs. de a renunța la anumite anunțuri direcționate. Dacă aveți obiecții prin această renunțare, veți continua să
vedeți anunțuri, dar este posibil ca acestea să nu fie la fel de relevante sau utile pentru dvs.
16.6. Cum partajăm aceste informații
AQUA KINETIC partajează informații prin mărcile și companiile afiliate. De asemenea, partajăm informații pe care le
avem despre dvs. în conformitate cu această Politică de Confidențialitate, inclusiv pentru a furniza Produsele si/sau
Serviciile pe care le-ați solicitat (inclusiv când vă conectați cu aplicatii si widget-uri de la terti). Nu vindem, licențiem
sau partajăm informații care identifică individual clienții noștri cu companii, organizații sau persoane din afara AQUA
KINETIC, cu excepția cazului în care se aplică una dintre următoarele circumstanțe:
•
Cu consimțământul dvs. Vom partaja informațiile cu companiile, organizațiile sau persoanele din afara AQUA
KINETIC atunci când avem acordul dvs.;
•
În cadrul AQUA KINETIC. Informațiile pot fi, de asemenea, partajate cu AQUA KINETIC, inclusiv cu alte
produse si/sau servicii și afiliati AQUA KINETIC. Afiliații AQUA KINETIC pot utiliza informațiile într-un mod
conform cu politicile lor de confidențialitate.
•

Cu Parteneri. Putem partaja informațiile dvs. cu companii neafiliate, care sunt:

•
Parteneri de încredere. Oferim informații despre utilizator partenerilor de încredere care lucrează în numele
AQUA KINETIC pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu măsurile de confidențialitate adecvate;
•
Parteneri de publicitate, analiză și afaceri (limitate la informații care nu pot fi identificate personal). Putem
partaja informații agregate sau pseudonime (inclusiv informații demografice) cu partenerii, cum ar fi editori, agenți de
publicitate, servicii de analiză a măsurătorilor, aplicații sau alte companii. De exemplu, putem spune unui agent de
publicitate cum au evoluat anunțurile sale sau putem raporta câte persoane au instalat o aplicație după ce au văzut o
promoție. Nu partajăm informații care vă identifică personal (informațiile personale de identificare sunt informații
precum numele sau adresa de e-mail) cu acești parteneri, cum ar fi editori, agenți de publicitate, sisteme de analiză și
măsurare, aplicații sau alte companii.
Atunci când utilizați aplicații de la terți, site-uri web sau alte produse integrate cu Serviciile noastre, aceștia pot colecta
informații despre activitățile dvs. respectând propriile condiții și politici de confidențialitate;
•
Permitem altor companii care prezintă anunțuri pe paginile noastre web sau în aplicațiile noastre să colecteze
informații din browserele sau dispozitivele dvs.. Utilizarea modulelor cookie și a altor tehnologii de colectarea a datelor
de către alte companii face obiectul propriilor politici de confidențialitate, nu al acestei politici. La fel ca multe
companii, putem permite corespondența dintre modulele cookie și anumiți parteneri. Dar aceste părți nu sunt autorizate
să acceseze modulele cookie AQUA KINETIC.
•
În scopuri legale. Putem accesa, păstra și divulga informații pentru a investiga, preveni și acționa în legătură
cu: (i) procedura legală, solicitările agențiilor juridice și guvernamentale; (ii) aplicarea Termenilor si Conditiilor de
Utilizare; (iii) pretențiile conform cărora un anumit conținut încalcă drepturile terților; (iv) solicitările de asistență
pentru clienți; (v) problemele tehnice; (v) protecția drepturilor, proprietății sau siguranței personale a AQUA KINETIC,
utilizatorilor săi sau publicului; (vi) stabilirea sau exercitarea drepturilor noastre legale sau apărarea împotriva acțiunilor
în justiție; sau (vii) dacă se solicită în alt mod prin lege.
•

Aceasta poate include răspunsul la solicitări guvernamentale legale.

•
Proprietar nou. Dacă dreptul de proprietate sau controlul total sau parțial al AQUA KINETIC sau al unui
Produs si/sau Serviciu specific se schimbă ca urmare a unei fuziuni, achiziții sau vânzări de active, putem transfera
informațiile dvs. proprietarului nou.
16.7. Detalii pentru produse și servicii specifice
Momentan nu acceptăm crearea de Conturi de familie AQUA KINETIC.
Atunci când copilul dvs. utilizează produse și servicii AQUA KINETIC, AQUA KINETIC colectează și utilizează
informații cu caracter personal despre copilul dvs. Aceste informații pot include (dar nu sunt limitate la) nume, sex, data
nașterii, informații despre geolocalizare, interogări de căutare, identificatorul dispozitivului mobil, numărul de telefon
mobil, adrese de e-mail alternative, persoane de contact, informații despre persoanele de contact (inclusiv informațiile
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de contact online), adresă fizică, adresă IP, alți identificatori persistenți și orice alte informații pe care copilul dvs. le
poarte partaja cu noi sau cu partenerii si afiliatii noștri, cum ar fi fotografii si clipuri video care conțin imaginea sau
vocea copilului dvs.
•
Copilul dvs. poate divulga aceste informații sau altele nouă, partenerilor noștri sau publicului atunci când
utilizează produsele și serviciile noastre și ale partenerilor noștri.
•
AQUA KINETIC și partenerii noștri pot utilize module kookie si semnalizatoare web pentru a colecta
informații de la copilul dvs., inclusiv pe fiecare pagină a site-ului nostru web și în toate produsele și serviciile noastre,
care pot să apară pe alte site-uri web. Puteți citi mai multe despre cum colectăm, utilizăm și divulgăm informațiile
utilizatorului în aceasta Politica de Confidentialitate.
•
Partenerii si/sau afiliatii noștri sunt o parte integrantă din produsele si/sau serviciile noastre, iar partenerii
noștri pot colecta informații de la copilul dvs., după cum este indicat in prezenta Politica de Confidentialitate.
•
Copilul dvs. poate avea acces la și utiliza toate produsele și serviciile AQUA KINETIC, doar cu acordul
dumneavoastra.
•
AQUA KINETIC nu contactează copii cu vârsta mai mică de 18 ani despre oferte speciale sau în scopuri de
marketing fără permisiunea unui părinte.
•
AQUA KINETIC nu solicită unui copil cu vârsta mai mică de 18 ani mai multe informații cu caracter personal
drept condiție pentru participare, decât este necesar în mod rezonabil pentru a participa la orice activitate sau promoție.
•
Puteți retrage acordul pe care l-ați dat catre AQUA KINETIC și afiliatilor si partenerilor săi de a colecta,
utiliza și divulga informațiile cu caracter personal ale copilului dvs., în orice moment, prin conectarea la contul dvs. și
apoi prin stergerea acestuia. Prin stergerea acestui cont se pierde posibilitatea de utilizare a Produselor si/sau Serviciilor
contractate sau posibilitatea de a achizitiona Produse si/sau Servicii noi oferite de catre AQUA KINETIC.
16.8. Securitatea informațiilor și păstrarea datelor
AQUA KINETIC a adoptat măsuri de siguranță tehnice, administrative și fizice pentru a ajuta la protejarea împotriva
accesului, a utilizării sau a divulgării neautorizate a informațiilor clienților pe care le colectăm sau stocăm.
Protejarea sistemelor noastre și a informațiilor utilizatorilor noștri sunt esențiale pentru a asigura că utilizatorii marcilor,
site-urilor web, aplicațiilor, serviciilor de publicitate, produselor, serviciilor sau tehnologiilor („Serviciilor”) AQUA
KINETIC se bucură de o experiență sigură și a menține încrederea utilizatorilor noștri. Am luat următoarele măsuri
pentru a vă proteja informațiile:
•

Securitate nivel transport (SSL/TLS)

Utilizăm criptarea SSL/TLS atunci când transmitem anumite tipuri de informații, cum ar fi informații privind serviciile
financiare sau informații de plată. O pictogramă ce seamănă cu un lacăt se afișează în majoritatea browserelor în timpul
sesiunilor SSL/TLS.
•

Verificare suplimentară la autentificare

Pentru unele Produse si/sau Servicii AQUA KINETIC, aveți posibilitatea sa activati o setare care necesită o a doua
unitate de informații, cum ar fi un cod trimis prin SMS, pe lângă parolă, atunci când vă autentificați în contul dvs. de pe
un dispozitiv sau dintr-o locație pe care nu o recunoaștem.
•

Parole la cerere

De asemenea, AQUA KINETIC oferă parole/coduri de verificare la cerere. La accesarea contului dumneavoastra,
permiteți AQUA KINETIC să vă furnizeze un cod de verificare la cerere, trimis pe telefonul dvs. mobil, pentru o
verificare suplimentara a accesului la cont.
•

Distribuitori și parteneri

Pentru a proteja securitatea și confidențialitatea informațiilor dvs., este posibil să furnizăm informații partenerilor și
distribuitorilor noștri care acționează în numele nostru sau împreună cu noi în temeiul unor acorduri de confidențialitate.
•

Educare și formare

Am implementat un program de educare și formare la nivelul companiei cu privire la securitate, pentru angajații AQUA
KINETIC.
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Rețineți că nu se poate garanta un nivel de securizare de 100 % pentru niciun fel de transmisii de date prin internet sau
de tehnologii de stocare a informațiilor. Continuăm să evaluăm și să implementăm îmbunătățiri legate de practicile și de
tehnologia de securitate.
Și dvs. trebuie să luați în serios propria securitate. Va rugam sa ne raportati orice suspiciune legata de accesul
neautorizat la contul dumneavoastra.
AQUA KINETIC va păstra informațiile dvs. doar atât timp cât este necesar în scopurile stabilite în această Politică de
Confidențialitate, atât timp cât contul dvs. AQUA KINETIC este activ sau cât este necesar pentru a vă oferi Produsele
si/sau Serviciile. Dacă nu mai doriți ca AQUA KINETIC să utilizeze informațiile dvs. pentru a vă oferi Produsele si/sau
Serviciile, puteți închide contul și AQUA KINETIC va șterge informațiile pe care le deține despre dvs. cu excepția
cazului în care AQUA KINETIC trebuie să păstreze și să utilizeze informațiile dvs. pentru a respecta obligațiile noastre
legale, pentru a soluționa dispute și a executa acordurile noastre.
16.9. Interese legitime
AQUA KINETIC poate utiliza informațiile dvs. pentru a furniza, a îmbunătăți și a personaliza Produsele si/sau
Serviciile noastre și anunțurile și conținutul pe care vi le furnizăm. Aceasta poate include partajarea informațiilor dvs. în
astfel de scopuri și procedăm după cum este necesar pentru a ne urmări interesele legitime și interesele dvs. legitime în
ceea ce privește primirea de conținut și produse si/sau servicii personalizate. Utilizarea și partajarea informațiilor dvs. în
astfel de scopuri este necesară, de asemenea, pentru a ne permite să ne urmărim interesele legitime de a înțelege cum
sunt utilizate Produsele si/sau Serviciile noastre și de a dezvolta moduri de a schimba Produsele si/sau Serviciile noastre
astfel încât să fie mai interesante pentru dvs. și alți utilizatori. Utilizarea informațiilor dvs. în scopurile descrise în
această Politică de Confidențialitate este necesară, de asemenea, pentru a ne permite să urmărim interesele noastre
legitime de a îmbunătăți Produsele si/sau Serviciile noastre, obținând informații despre modelele de utilizare a
Produselor si/sau Serviciilor noastre.
AQUA KINETIC poate utiliza, de asemenea, informațiile dvs. în scopuri de siguranță și securitate, inclusiv partajarea
informațiilor dvs. în astfel de scopuri și facem acest lucru așa cum este necesar pentru a urmări interesele legitime ale
dvs. și ale noastre, de a asigura securitatea Produselor si/sau Serviciilor noastre, inclusiv îmbunătățirea protecției
utilizatorilor împotriva hărțuirii, spamului și infracțiunilor și riscurilor de securitate de orice fel.
Aveți dreptul de a obiecta față de oricare dintre aceste proceduri și dacă doriți să obiectați, va rugam sa ne contactati sau
sa urmati procedura de stergere a contului dumneavoastra.
16.10. Protecția vieții private a copiilor
Serviciile noastre sunt pentru un public general. Nu colectăm, utilizăm sau partajăm în mod intenționat informații care
pot fi utilizate în mod rezonabil pentru identificarea copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani fără acordul parental prealabil
sau în conformitate cu legea aplicabilă. Doar cu permisiunea părinților, un copil cu vârsta sub 18 ani poate fi inregistrat
in contul AQUA KINETIC. Inregistrarea copiilor cu varsta sub 18 ani se poate face doar cu acordul unui parinte sau
tutore legal.
16.11. Stocarea, procesarea și transferurile de date
Atunci când utilizați sau interacționați cu oricare dintre Produsele si/sau Serviciile noastre, sunteți de acord cu stocarea,
procesarea datelor, partajarea, transferul și utilizarea informațiilor dvs. după cum se prezintă în această Politică de
Confidențialitate. Indiferent de țara dvs. de reședință, ne autorizați să transferăm, procesăm, stocăm și utilizăm
informațiile dvs. în conformitate cu această Politică de Confidențialitate și pentru a vă oferi Produsele si/sau Serviciile
disponibile.
Prin utilizarea Produselor si/sau Serviciilor AQUA KINETIC, vă exprimați acordul să va stocam, procesam si sa va
utilizam datele după cum se prezintă în această Politică de Confidențialitate, in conformitate cu legislatia adoptata de
catre Comisia Europeana si legislatia nationala in vigoare.
Necesitatea contractuală. Puteți alege dacă doriți sau nu să utilizați Produsele si/sau Serviciile noastre. Cu toate acestea,
dacă doriți să utilizați Produsele si/sau Serviciile noastre, trebuie să acceptați Termeni si Conditii de Utilizare care au
stabilit condițiile contractului dintre noi și dvs., precum si prezenta Politica de Confidentialitate.
16.12. Alte informații importante
Această Politică de confidențialitate se aplică doar companiei AQUA KINETIC. Această Politică de Confidențialitate
nu se aplică practicilor companiilor pe care AQUA KINETIC nu le deține sau nu le controlează sau persoanelor care nu
sunt angajate sau administrate de către AQUA KINETIC.
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16.13. Modificări
Putem modifica sau actualiza această Politică de Confidențialitate ocazional, astfel încât ar trebui să o consultați
periodic. Dacă facem modificări substanțiale, vă vom notifica în mod corespunzător înainte ca aceste modificări să
intre în vigoare.
16.14. Întrebări și sugestii
Dacă aveți întrebări, sugestii despre informațiile dvs. sau doriți să faceți o reclamație, ne puteți contacta la:
Serviciul de asistență clienți - probleme legate de politica de confidențialitate
S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
PUNCT DE LUCRU: SPLASH ACADEMY
STR. DRUMUL POTCOAVEI 57 BIS, VILA 12
VOLUNTARI, JUDETUL ILFOV
ROMANIA
Fără a aduce atingere oricăror altor drepturi pe care le puteți avea, aveți și dreptul de a depune o plângere împotriva
noastră la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care ne-ati
contactat si nu ati primit rasuns sau nici o solutionare in termini legali in conformitate cu legislatia in vigoare.
17. POLITICA DE UTILIZARE A MODULELOR COOKIE SI TEHNOLOGII SIMILARE
17.1. Te rugam sa parcurgi Politica de Utilizare a modulelor Cookie si tehnologii similare, care face parte din prezentul
Document.
17.2. Pentru a personaliza conţinutul, a adapta şi a măsura rezultatele reclamelor şi pentru a asigura o experienţă de
utilizare mai sigură, folosim module cookie. Dacă apeşi sau navighezi pe site, esti de acord si ne permiţi să colectăm
informaţiile de pe Splash-Academy.ro şi din afara lui prin intermediul modulelor cookie. Află mai multe, inclusiv
despre setările disponibile, in: Politica de utilizare a modulelor cookie.
17.3. Această politică se referă la module cookie și la tehnologiile similare folosite, după caz, în website-urile și
aplicațiile operate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L., denumita in continuare SPLASH ACADEMY.
Cookie-urile sunt folosite pentru următoarele scopuri:
-de funcționare a site-ului;
-de analiză a comportamentului vizitatorilor site-ului;
-pentru publicitate.
Această politică se completează cu politica SPLASH ACADEMY cu privire la protecția datelor personale în general pe
care o puteți găsi in Politica de Confidentialitate și cu Termenii și Condițiile de Utilizare a site-ului, pe care vă
încurajăm să le citiți, acestea incluzând informații suplimentare utile, inclusiv cu privire la responsabilul SPLASH
ACADEMY pentru protecția datelor personale, toate scopurile prelucrărilor de date de către SPLASH ACADEMY,
drepturile dumneavoastră, precum și excepțiile și limitele acestora, etc..
Protecția corespunzătoare a datelor cu caracter personal este un obiectiv important pentru SPLASH ACADEMY.
Dorința noastră este să fim cât mai clari și transparenți cu privire la abordarea SPLASH ACADEMY în materie de
protective a datelor cu character personal. Pentru orice întrebare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: dpo @
splash-academy.ro.
17.4. Ce sunt cookie-urile?
Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul
mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea
emisă de către terminalul utilizatorului către un server SPLASH ACADEMY sau către un server al unei terțe părți.
17.5. La ce sunt folosite cookie-urile?
Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod
relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.
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Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile SPLASH ACADEMY pentru a
oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, de exemplu: – preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de
cumpărături sau publicitate relevantă. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne
ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii
și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.
17.6. Ce cookie-uri folosim?
Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în
terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației. Cookie-urile fixe rămân pe terminalul
utilizatorului pe o perioadă determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.
17.7. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?
O vizită pe acest site poate plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
-cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului;
-cookie-uri de analiză;
-cookie-uri pentru publicitate.
Cookie-urile și/sau tehnologiile similare strict necesare sunt esențiale pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe
dispozitivul dumneavoastră la accesarea site-ului sau în urma acțiunilor efectuate în site, după caz. Puteți seta browserul dumneavoastră pentru a bloca cookie-urile, însă în acest caz anumite secțiuni ale site-ului nu vor funcționa corect.
Celelalte categorii de cookie-uri au rolul indicat la secțiunea 11.
17.8. Conțin cookie-urile sau tehnologiile similare date personale?
Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în
multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situații când datele personale pot fi colectate
prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o
experiență mai adaptată preferințelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul
persoanelor neautorizate la ele.
17.9. Ce sunt tehnologiile similare?
Există alte tehnologii care pot fi utilizate în aceleași scopuri precum cookie-urile.
SPLASH ACADEMY utilizează ca tehnologie similară Local Storage.
17.10. Blocare cookie-uri
În cazul în care doriți sa blocați cookie-urile, unele funcționalități ale site ului vor fi oprite, iar acest lucru poate genera
anumite disfuncționalități sau erori în folosirea site-ului nostru. De exemplu, blocarea cookie-urilor vă poate împiedica
să:
-cumpărați online;
-vă autentificați în contul dumneavoastră.
În cazul în care ești de acord cu aceste limitări și dorești să blochezi cookie-urile, urmează instrucțiunile de mai jos:
Cele mai multe browsere sunt setate implicit să accepte cookie-uri, dar aveți posibilitatea să modificați setările pentru a
bloca unele sau toate cookie-urile.
Alege browser-ul tău din lista de mai jos pentru a afișa instrucțiunile pe care trebuie să le parcurgeți după deschiderea
browser-ului.
Link-urile de mai sus nu aparțin unor site-uri SPLASH ACADEMY și SPLASH ACADEMY nu este responsabil de
conținutul acestora.
17.11. Administrarea preferințelor cu privire la plasarea de cookie-uri
În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor și/sau a tehnologiilor
similare pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a cookie-
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urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-uri sunt trimise către
terminalul său.
Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a
aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale website-ului.
17.12. De ce sunt cookie-urile și/sau tehnologiile similare importante pentru Internet?
Cookie-urile și/sau tehnologiile similare reprezintă un punct central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la
generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea
sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri sau părți ale site-urilor imposibil de folosit.
Dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi, cu respectarea legislației, publicitate online – ci doar că
aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul
unui cont):
-Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de Produse și/sau Servicii;
-Oferte adaptate intereselor utilizatorilor;
-Reținerea parolelor;
-Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
-Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit
utilizator pe un site;
-Furnizarea de publicitate relevantă pentru utilizator;
-Măsurarea, optimizarea și adaptarea caracteristicilor de analiză – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe
un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de
căutare, direct, din alte website-uri, etc.). Website-urile derulează aceste analize privitoare la utilizarea lor pentru a-și
îmbunătăți serviciile în beneficiul utilizatorilor.
17.13. Securitate și aspecte legate de confidențialitate
În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite niveluri de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:
-Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru
dumneavoastră al securității utilizării cookie-urilor;
-Dacă sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta, dacă doriți, termene lungi de expirare pentru
stocarea istoricului de navigare și a datelor personale de acces;
-Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de
navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri
și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
17.14. Linkuri și informații suplimentare utile
SPLASH ACADEMY folosește serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și
pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe
website-urile și în aplicațiile operate de SPLASH ACADEMY, precum și pe website-uri și în aplicații altele decât cele
operate de SPLASH ACADEMY.
Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor
utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.
Google Analytics
Categorie: Analiză
Scop: Web analytics
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Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Google Maps API
Categorie: Funcționalitate
Scop: Puncte și estimate de livrare în apropierea utilizatorului prin reverse geocoding
Politici: https://policies.google.com/privacy
Facebook
Categorie: Publicitate
Scop: Remarketing
Politici: https://www.facebook.com/privacy/explanation
18. FORTA MAJORA
18.1. Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de
neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta
majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
18.2. Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare
parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata
pretinde celeilalte alte daune-interese.
19. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA
19.1. Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori / Cumparatori
se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele
judecatoresti romane competente din Municipiul Bucuresti, Romania.
20. DATA PUBLICARII DOCUMENTULUI TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE
20.1. Data publicarii prezentului Document pe site-ul www.splash-academy.ro este: 25.05.2018.

S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Manager
Theodora Lucutar

ANEXA NR. 8
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Abonare informari periodice oferite de S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
•

Informaţii exclusive, promoţionale

•

Fii primul care află noutăţile

•

Sfaturi şi recomandări
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(Se va pune bifa pe căsuţă) Prin bifarea acestei casute sunt de acord sa primesc informari periodice in cont,
telefonic, prin SMS sau pe adresa de e-mail cu oferte promotionale, newsletter si/sau informatii despre starea
contului personal, evenimente, abonamente, produse si/sau servicii administrate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L.. si
parteneri contractuali ai acesteia.
Nota: Fără aplicarea bifei nu se poate realiza abonarea.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. preţuieşte şi respectă protecţia datelor tale personale. Pentru mai multe informaţii,
citeşte Termeni si Conditii de Utilizare site web www.splash-academy.ro.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Manager
Theodora Lucutar

ANEXA NR. 9
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Inregistrare si creare cont online pe site-ul web www.splash-academy.ro
(Se va pune bifa pe căsuţă) Prin bifarea acestei casute am citit si sunt de acord cu Termeni si Conditii de
Utilizare, Politica de Confidentialitate si Politica de Utilizare a Modulelor Cookie si Tehnologii Similare.
Nota: Fără aplicarea bifei nu se poate crea un cont online.
(Se va pune bifa pe căsuţă) Prin bifarea acestei casute sunt de acord sa primesc informari periodice in cont,
telefonic, prin SMS sau pe adresa de e-mail cu oferte promotionale, newsletter si/sau informatii despre starea
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contului personal, evenimente, abonamente, produse si/sau servicii administrate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
si parteneri contractuali ai acesteia.
Nota: Fără aplicarea bifei nu se poate realiza abonarea.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. preţuieşte şi respectă protecţia datelor tale personale. Pentru mai multe informaţii,
citeşte Termeni si Conditii de Utilizare site web www.splash-academy.ro.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Manager
Theodora Lucutar

ANEXA NR. 10
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES

Către,
S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
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Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................................................(numele şi prenumele) cu
domiciliul/reşedinţa în localitatea .........................................................................., str. ...............................................
......................................................................................................................................................................................., nr.
.............., bl. .................., sc. ..................., ap. ................., judetul/sectorul ..........................................................., numar
de telefon ........................................................., adresa de e-mail
............................................................................................................................................................., în temeiul art. 15
din Regulamentului (U.E.) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), vă rog să-mi comunicaţi
dacă datele cu caracter personal care mă privesc sunt prelucrate sau nu în cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile solicitate în baza
Regulamentului (U.E.) 2016/679 la punctul de lucru S.C. AQUA KINETIC S.R.L. din JUD. ILFOV, oras
VOLUNTARI, STR. DRUMUL POTCOAVEI 57 BIS, VILA 12 sau la următoarea adresă:
localitatea .........................................................................., str. ....................................................................................
......................................................................................................................................................................................., nr.
.............., bl. .................., sc. ..................., ap. ................., judetul/sectorul ........................................................... si/sau la
următoarea adresă de poştă electronică ...........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

DATA: ......................................................

SEMNĂTURA: ............................................................

ANEXA NR. 11
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE RECTIFICARE

Către,
S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................................................(numele şi prenumele) cu
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domiciliul/reşedinţa în localitatea .........................................................................., str. ...............................................
......................................................................................................................................................................... .............., nr.
.............., bl. .................., sc. ..................., ap. ................., judetul/sectorul ..........................................................., numar
de telefon ........................................................., adresa de e-mail
............................................................................................................................................................., în temeiul art. 16
din Regulamentului (U.E.) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecţia datelor), vă rog să dispuneţi
măsurile legale pentru ca următoarele categorii de date cu caracter personal care mă privesc .....................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..............................
.....................................................................................................1 să fie rectificate deoarece sunt incomplete/inexacte.
Totodată, vă rog să fie notificaţi terţii .........................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ..............................
....................................................2 cărora le-au fost dezvăluite următoarele date cu caracter personal care mă privesc
.........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ...........................
.............................................................................................................3 cu privire la faptul că acestea au fost rectificate.
(dacă este cazul) Dovada necesității rectificării rezidă din ............................................................................................
...................................................................................................................................................................... ...................
.........................................................................................................................................................................................
(Sau) Anexez în original/copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile dispuse potrivit solicitării formulate să-mi
fie comunicate la punctul de lucru S.C. AQUA KINETIC S.R.L. din JUD. ILFOV, oras VOLUNTARI, STR.
DRUMUL POTCOAVEI 57 BIS, VILA 12 sau la următoarea adresă:
localitatea .........................................................................., str. ....................................................................................
......................................................................................................................................................................................., nr.
.............., bl. .................., sc. ..................., ap. ................., judetul/sectorul ........................................................... si/sau la
următoarea adresă de poştă electronică ...........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

DATA: ......................................................

SEMNĂTURA: ............................................................

ANEXA NR. 12
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE STERGERE

Către,
S.C. AQUA KINETIC S.R.L.

, Se enumeră datele cu caracter personal vizate.
Se precizează care sunt aceştia, în măsura în care se cunoaşte identitatea lor.

1 3
2
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Subsemnatul/Subsemnata ......................................................................................................(numele şi prenumele) cu
domiciliul/reşedinţa în localitatea .........................................................................., str. ...............................................
.............................................................................................................................................. ........................................., nr.
.............., bl. .................., sc. ..................., ap. ................., judetul/sectorul ..........................................................., numar
de telefon ........................................................., adresa de e-mail
............................................................................................................................................................., în temeiul art. 17
din Regulamentului (U.E.) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecţia datelor), vă rog să dispuneţi
măsurile legale pentru ca datele cu caracter personal care mă privesc ..........................................................................
........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................4 să fie șterse
deoarece au fost ..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 5
Totodată, vă rog să fie notificaţi terţii .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................6 cărora le-au fost
dezvăluite următoarele date cu caracter personal care mă privesc .................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................7 faptul că acestea au fost șterse.
(dacă este cazul) Anexez în original/copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere: ................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile dispuse potrivit solicitării formulate să-mi
fie comunicate la punctul de lucru S.C. AQUA KINETIC S.R.L. din JUD. ILFOV, oras VOLUNTARI, STR.
DRUMUL POTCOAVEI 57 BIS, VILA 12 sau la următoarea adresă:
localitatea .........................................................................., str. ....................................................................................
......................................................................................................................................................................................., nr.
.............., bl. .................., sc. ..................., ap. ................., judetul/sectorul ........................................................... si/sau la
următoarea adresă de poştă electronică ...........................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

DATA: ......................................................

SEMNĂTURA: ............................................................

ANEXA NR. 13
LA REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DATE PRELUCRATE DE S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Entitate

Ce

Cine

De ce

Unde

Până când

Se comunică

De la

Cum/măsuri de

, Se enumeră datele cu caracter personal vizate;
Se trece motivul;
4
Se precizează care sunt aceştia, în măsura în care se cunoaşte identitatea lor.
4 3
5
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securitate
Persoan
e fizice

a) nume
prenume;

a)
Salariaţi/potenţi
ali salariaţi;

a) Îndeplinire
atribuţii/obligaţii
legale:

b) foşti
salariaţi;

declarare/impozitar
e;

b) CNP;
c) domiciliu;
d) serie/nr. acte
de identitate;
e) date de
contact (nr.
telefon, adresă
de e-mail);
f) studii;
g) istoric locuri de
munca,

c) Participanţi/
redactare/eliberare;
documente privind
calitatea de angajat

Solicitanţi
proiecte;
d) Vizitatori
/participanţi
evenimente;

- realizarea
controlului medical
de medicina muncii;

f)Reprezentanţi
membri/
societăţi;

- cursuri de
perfecționare
profesională;

g) Clienţi/

- efectuare plăţi în
legătură cu
calitatea de
angajat/asigurat;

h) imagine
i) cont bancar
j) cazier

cursanţi/abonat
;

k) date medicale;

h) examinatori;

l) despre rude şi
afini

i) cursanţi;

- în cadrul
structurii ce
utilizează
datele;

a) Conform
nomenclator
ului arhivistic
b) Pana la
dezabonare
(datele nu se
şterg)

- în cadrul
arhivei S.C.
AQUA
KINETIC
S.R.L.

a) Datele se
comunică terţilor
pentru
îndeplinirea unei
atribuţii/obligaţii
legale şi/sau
exercitarea unui
drept.

b) Datele se
comunică terţilor
pentru
îndeplinirea unei
obligaţii
contractuale:

b) Pe
serverul de
hosting al
website-ului
S.C. AQUA
KINETIC
S.R.L., întro baza de
date –
server
extern.

Datele sunt colectate:
a) din registre
publice;
b) de la persoana
vizată;
c) comunicate de treţi
pentru îndeplinirea
unei obligaţii
legale/contractuale;
d) din surse publice
externe - Pagini de
internet.

a) Datele sunt
arhivate;
- în format fizic pe
suport de hârtie –
acces persoane cu
atribuţii şi acces
reglementat!
- în format electronic,
medii de stocare
interne şi externe,
acces reglementat!
b) Datele sunt
prelucrate în mod
manual/automat.

- medicina muncii;
- plăţi privind
calitatea de
angajat/asigurat;
- pregătire
profesională;
- participare
evenimente.

b) Îndeplinire
obligaţii
contractuale,

j) membrii.
m)
financiare

- organizare
evenimente;

a) sediul
S.C. AQUA
KINETIC
S.R.L.

date

c) Acreditări presă
d) Marketing:
- Transmitere
newsletter;
- transmitere
invitaţii la
evenimente.

Persoan
e
juridice:
clienţi

a) Denumire
societate

a)membrii
parteneri

a) Îndeplinire
atribuţii legale:

b) Adresa, date
de contact (tel,
fax, email, web);

clienţi

- organizare de
evenimente;

c) CUI, număr
înmatriculare;

Societăţi
înregistrate în
România

b) îndeplinire
obligaţii
contractuale

d) reprezentanţi
(nume, data
naşterii, locul
naşterii, CNP);

c) Marketing

e) Acţionari
(persoane fizice:
nume, data
naşterii, locul
naşterii /
persoane
juridice:
denumire, CUI)

- Transmitere
invitaţii la
evenimente.

f) date financiare;

- Transmitere
newsletter;

sediul S.C.
AQUA
KINETIC
S.R.L.

a) Conform
nomenclator
ului
arhivistic;

- în cadrul
structurii ce
utilizează
datele;

b) până la
încetarea
relaţiei
contractuale;

- în cadrul
arhivei S.C.
AQUA
KINETIC
S.R.L..

c) până la
încetarea
calitatii de
client.

a) Datele se
comunică terţilor
pentru
îndeplinirea unei
atribuţii/obligaţii
legale şi/sau
exercitarea unui
drept.
b) Datele se
comunică terţilor
pentru
îndeplinirea unei
obligaţii
contractuale:

Datele sunt colectate:
a) din registre
publice;
b) de la persoana
vizată;
c) comunicate de treţi
pentru îndeplinirea
unei obligaţii
legale/contractuale;
d) din surse publice
externe - Pagini de
internet.

d) editare publicaţii
e) comercializare
(www.splashacademy.ro)

g) date bunuri
exportate;

ANEXA NR. 14
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CONDIŢII GENERALE TEHNICE ŞI DE PARTICIPARE
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Condiţii generale:
I. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoana juridică cu sediul social în România, Bucureşti, SIHLEANU ALEXANDRU
ZAMFIR, POET, Nr. 12, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr J40/1005/2010, având CUI RO26459849 şi cont
RO75 BUCU 1051 2104 6406 8RON deschis la ALPHA Bank BUCUREŞTI, este reprezentată legal de Theodora
Lucutar – Manager.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze
confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată
informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în cadrul prezentelor Condiţii Generale.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal, în condiţii tehnice şi organizatorice de
securitate adecvata, prelucrarea efectuându-se cu respectarea legislaţiei în vigoare.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate (inclusiv
prin intermediul website-urilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L. sau indirect, cu ocazia derulării raporturilor
comerciale/contractuale şi/sau participării, indiferent de calitatea în care o fac, la evenimentele organizate de S.C.
AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul persoanelor vizate, daca sunt oferite cu buna
ştiinţa, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea S.C. AQUA KINETIC S.R.L., de exemplu prin documente
contractuale, prin formularul adeziune contract, prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de
contact online, formularul de comandă servicii online, etc., prin abonarea la newslettere, participarea la tombole şi
concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website S.C. AQUA KINETIC S.R.L. ori
aplicaţie, etc..
Utilizarea website-urilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L. se supune prezentelor prevederi şi Termenilor şi Condiţiilor
de Utilizare menţionate pe aceste website-uri.
Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor prevederi cu privire la protecţia datelor cu
caracter personal, nu utilizaţi niciunul dintre website-urile S.C. AQUA KINETIC S.R.L. sau nu ne furnizaţi
datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.
In vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii
contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul
comunitar-U.E.), S.C. AQUA KINETIC S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţa şi numai pentru
scopul specificat, datele personale furnizate.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar
îndeplinirii scopului mai jos menţionat, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează
asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restriţionarea, blocarea,
ștergerea, distrugerea, arhivarea.
Pentru accesarea website-urilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L., nu este necesară furnizarea niciunui fel de date cu
caracter personal.
În contextul desfăşurării activităţii curente a S.C. AQUA KINETIC S.R.L., inclusiv derulării activităţii
comerciale/contractuale, participării la târgurile, expoziţiile si/sau alte evenimente specializate organizate de S.C.
AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta S.C. AQUA KINETIC S.R.L., implicând achiziţionarea de servicii S.C.
AQUA KINETIC S.R.L. oferite pe website, achitarea tarifelor on-line sau abonarea la newsletter-ele S.C. AQUA
KINETIC S.R.L., precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va putea solicita
anumite date cu caracter personal.
În sensul celor sus-menţionate, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va prelucra printre altele, următoarele date cu
caracter personal: numele și prenumele, semnătura, data nasterii, datele din permisul de conducere/certificatul de
înmatriculare (în anumite cazuri), telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, funcţia,
date bancare, obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video,
adresa IP, datele cardului de credit (nr. card, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2), cod IBAN, codul numeric
personal (C.N.P.), seria și numărul actului de identitate/paşaportului.
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Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L., exclusiv în
scopurile mai jos menţionate sunt:
Clienţii persoane fizice ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg,
reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, coexpozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, chiriasi, etc. - actuali, foşti sau potenţiali) şi ai
instituţiilor/autorităţilor publice.
Persoanele vizate sunt obligate să furnizeze date complete, actualizate şi corecte.
Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice atribuţiilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L., se vor solicita datele cu
caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina
imposibilitatea furnizării serviciilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de S.C. AQUA KINETIC S.R.L., precum şi atunci când participaţi la
târgurile/evenimentele/manifestările expoziţionale organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L., vom colecta date
personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator al imobilului S.C. AQUA
KINETIC S.R.L., vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video,
etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).
Prin citirea prezentelor prevederi, şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale
către S.C. AQUA KINETIC S.R.L., ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. sau participării/achiziţionării de bilete/achitării tarifului pentru participare la evenimentele
organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi sau în incinta S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoanele vizate sunt
informate şi/sau îşi exprima în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor
personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-U.E.).
În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei
obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al S.C. AQUA KINETIC S.R.L. persoanele vizate pot
refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru
viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing
direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului,
persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/târgurile/serviciile oferite de S.C.
AQUA KINETIC S.R.L..
Scopul colectării datelor cu caracter personal este:
-

Îndeplinirea atribuţiilor legale ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;

-

Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate;

-

Derularea activităţii comerciale/contractuale a S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;

-

Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;

Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, tombole publicitare, inclusiv transmiterea de oferte
comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
-

Management operaţional;

-

Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

-

Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

-

Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;

-

Activităţi de audit şi control/supraveghere;

-

Arhivare, scopuri statistice;

-

Colectare debite/Recuperare debite restante;

Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine
judecătoreşti, etc..
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale
şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. şi sau în incinta S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta
situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:
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Clienţi persoane fizice ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg,
reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor
comerciale/contractuale);
Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, chiriasi, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridiceparteneri de afaceri/contractuali ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L., autorităţi/instituţii publice.
Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:
Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau
ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi
reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic), etc..
Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)
Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr.
telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cu respectarea drepturilor acestora, în special
a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, tombole
publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile S.C. AQUA KINETIC S.R.L., inclusiv cele
dezvoltate împreună cu un partener S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin
intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea
fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai S.C. AQUA KINETIC
S.R.L., cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.
În cazul în care S.C. AQUA KINETIC S.R.L. intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing
direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele
vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din
formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de S.C.
AQUA KINETIC S.R.L., ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.
Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea S.C. AQUA KINETIC
S.R.L., va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.
Prelucrarea datelor cu caracter personal cu funcţie de identificare generală.
Datele cu caracter personal cu funcţie de identificare generală (Codul numeric personal - CNP, seria şi numărul
actului de identitate/paşaportului, etc.) vor fi prelucrate, exclusiv în situaţiile în care este necesară stabilirea identităţii
persoanelor vizate şi prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legala/contractuală.

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter
personal, respectiv imaginea şi alte informaţii ce permit identificarea persoanelor vizate.
Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video,
constituie date cu caracter personal:
a)

chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei, sau

b)
chiar dacă nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia
(ex: numărul de înmatriculare al vehiculului/autovehiculului).
Scopul prelucrării datelor personale consta în: monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor şi/sau bunurilor
private, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor legitime.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi pot fi comunicate numai
următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii autorizaţi
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu
prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile atribuţiilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L..
Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia
situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se
distrug sau se şterg.
În relaţia cu S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoanele vizate, beneficiază conform prevederilor legale
aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la
restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie si procesul decizional individual
automatizat.
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Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal pe
toată perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va
manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele
în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va
manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către S.C. AQUA KINETIC
S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau vor fi distruse.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii
de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantata în mod absolut
securitatea datelor transmise către website-urile S.C. AQUA KINETIC S.R.L.. Orice transmisie de date se face pe
riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. utilizează proceduri şi
măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării
datelor personale.
Niciun program de securizare a informaţiilor nu este infailibil.
În cazul plaţilor efectuate cu cardul (exemplu: achiziţionare servicii/achitare tarif online), comercializarea se
efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu S.C. AQUA KINETIC
S.R.L.. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal
de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu S.C. AQUA KINETIC S.R.L. garantează legalitatea şi securitatea
datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate.
Transferurile de date în afara spaţiului U.E. şi al Zonei economice-europene se pot face numai în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifica naţională şi U.E. privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.
Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază,
conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor,
dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional
individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul,
de a-şi retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresata S.C. AQUA KINETIC S.R.L., în condiţiile
legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea
acestuia.
De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare,
prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în
materialele de marketing.
Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu
caracter personal pe care le furnizează către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. să facă obiectul unei prelucrări, cu
menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa
particulară, cu excepţia cazurilor în care S.C. AQUA KINETIC S.R.L. demonstrează că are motive legitime şi
imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că
scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţa. În caz de opoziţie nejustificată, S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.
Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţa şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal
furnizate către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau îndeplinirea atribuţiilor legale şi/sau obligaţilor legale/contractuale.
În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod
vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
poate:
fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a
comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;
-

fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod
vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. de drept reziliat, fără nicio
altă formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.
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Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa responsabilului de protecţia datelor din cadrul
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@splash-academy.ro.
Cererii i se va anexa o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.
De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de
supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Manager
Theodora Lucutar

ANEXA NR. 15
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
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Nume/Prenume:
Adresă de
corespondenţă:
Telefon/Fax:
E-mail:
Cont social media:
Profesie/Funcţie:
Loc de muncă:

INFORMARE/DECLARAŢIE CONSIMŢĂMÂNT MARKETING DIRECT ÎN CONTEXTUL
PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimată doamnă/stimate domn,
Acum ceva timp, aţi decis sa deveniţi partenerul S.C. AQUA KINETIC S.R.L., inclusiv prin accesarea serviciilor
noastre si pe acesta cale dorim să vă mulţumim pentru beneficiile colaborării cu dumneavoastră.
Ca parte a strategiilor de business, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. doreşte în continuare menţinerea/dezvoltarea
colaborării profesionale cu dumneavoastră, respectiv cu compania/instituţia pe care o reprezentaţi.
Parte din responsabilitatea S.C. AQUA KINETIC S.R.L. în relaţia cu dumneavoastră este şi modul în care avem grija
de datele dvs. personale pe care ni le-aţi pus la dispoziţie anterior, cu ocazia derulării raporturilor
comerciale/contractuale şi, lucru pe care ni-l dorim, cu prilejul unei colaborări profesionale viitoare.
Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest,
pentru a va furniza cea mai buna experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră
activitate.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze
confidențialitatea și securitatea acestora.
De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentului document.
Informaţiile detaliate se regăsesc pe siteul: www.splash-academy.ro (ex: Termeni si Conditii de Utilizare, Politica de
Confidentialitate, etc.).
Prin urmare, va informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul General 2016/679/U.E. privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date (G.D.P.R.) va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se doreşte
crearea unui cadru legislativ unitar şi uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite masuri naţionale de
implementare.
În contextul în care S.C. AQUA KINETIC S.R.L. trebuie să se alinieze prevederilor G.D.P.R. şi ţinând cont de
faptul că ne dorim menţinerea şi dezvoltarea colaborării profesionale cu dumneavoastră, credem ca este un moment
potrivit să punctam câteva aspecte importante.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L., persoana juridică cu sediul social în România, Bucureşti, SIHLEANU ALEXANDRU
ZAMFIR, POET, Nr. 12, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr J40/1005/2010, având CUI RO26459849 şi cont
RO75 BUCU 1051 2104 6406 8RON deschis la ALPHA Bank BUCUREŞTI, este reprezentată legal de Theodora
Lucutar – Manager.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. respectă confidenţialitatea clienţilor şi va trata/prelucra datele personale cu mare
atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de
persoane vizate, sau indirect cu ocazia cu ocazia realizării atribuţiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale/
contractuale şi/ sau participării la târgurile/expoziţiile/evenimentele organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau
în incinta imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L..

Page 86 of 92

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună
ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea S.C. AQUA KINETIC S.R.L., de exemplu prin documente
precontractuale, contractuale, prin completare de formulare de tip declaraţii, formulare online, etc.) S.C. AQUA
KINETIC S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar
îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.
Ce date cu caracter personal prelucrează S.C. AQUA KINETIC S.R.L.?
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra
datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea,
ștergerea, distrugerea, arhivarea.
În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a S.C. AQUA KINETIC S.R.L.,
inclusiv derulării activităţii comerciale/contractuale şi/sau participării la târgurile, expoziţiile şi/sau alte evenimente
specializate organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L.,
precum şi în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.
În acest sens, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal:
numele și prenumele, adresa de corespondenţă, telefon/fax, e-mail, cont social media, profesie, loc de muncă.
Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele ale căror date pot fi prelucrate de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L., exclusiv în scopurile mai jos
menţionate sunt:
-

Clienţii persoane fizice ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L., (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg,

reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali;
-

Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, co-

expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, chitiasi, etc. - actuali, foşti sau potenţiali) şi ai
instituţiilor/autorităţilor publice.
Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea promovării serviciilor,
evenimentelor şi manifestărilor expoziţionale organizate de/la S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi menţinerii/dezvoltării
raporturilor comerciale/contractuale, dumneavoastră sunteţi informat/ă şi vă exprimaţi în mod expres
consimţământul (vă daţi acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-U.E.).
Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?
Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:
Îndeplinirea atribuţiilor legale ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;
Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate;
Derularea activitaţii comerciale/contractuale a S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;
Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de S.C. AQUA KINETIC S.R.L.;
Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte
comerciale generale sau personalizate;
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor;
Management operaţional;
Gestionarea relaţiilor cu clienţii;
Comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;
Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;
Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
Activităţi de audit si control/supraveghere;
Arhivare, scopuri statistice;
Colectare debite/Recuperare debite restante;
Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine
judecătoreşti, etc..
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi
nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente organizate de S.C. AQUA
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KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L., şi/sau partenerilor de afaceri, aşa cum
este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.
Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:
Clienţi persoane fizice ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (actuali, foşti sau potenţiali),vizitatori, public larg,
reprezentanţi/împuterniciţi acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor
comerciale/contractuale);
Reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, expozanţi, coexpozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, chiriasi, etc. - actuali, foşti sau potenţiali) şi ai
instituţiilor/autorităţilor publice.
Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:
Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau
ca urmare a unor cereri expres formulate), etc..
Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi nu vor fi
furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoţional (marketing)
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr.
telefon mobil/fix, etc.) vor putea fi prelucrate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. doar cu consimţământul dvs. expres,
neechivoc, liber, informat şi anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs., în special a dreptului de informare şi
opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, tombole publicitare, efectuarea de
comunicări comerciale pentru serviciile S.C. AQUA KINETIC S.R.L., inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener
al S.C. AQUA KINETIC S.R.L., prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii
electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoţional S.C.
AQUA KINETIC S.R.L. şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai S.C. AQUA KINETIC S.R.L., cu
respectarea drepturilor dumneavoastră.
Dumneavoastră va puteţi exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate
din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.
Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de S.C.
AQUA KINETIC S.R.L., ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.
Totodată, atunci când veţi dori sa nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea S.C. AQUA
KINETIC S.R.L., va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.
În relaţia cu S.C. AQUA KINETIC S.R.L., dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile
de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la
restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.
Durata prelucrării datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului menţionat, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal pe toata perioadă de desfăşurare a activităţilor S.C. AQUA KINETIC S.R.L., până în momentul în care
dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convenţional al dvs., veţi exercita dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia
situaţiei în care S.C. AQUA KINETIC S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes
legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost
colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/convenţional nu veţi exercita dreptul de opoziţie/de ştergere,
conform legii, aceste date vor fi arhivate de către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. pe durata de timp prevăzută în
procedurile interne ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau vor fi distruse.
Ce masuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de
securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. Odată ce primim informaţia
referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri şi masuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate,
nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.
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Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului U.E. şi al Zonei Economice-Europene
Transferurile de date în afara spaţiului U.E. şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile
prevăzute de legislaţia specifică naţională şi U.E. privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.
Care sunt drepturile dumneavoastră?
Prin citirea acestui document, dumneavoastră aţi fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiaţi,
conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor,
dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual
automatizat.
Dumneavoastră aveţi dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor
personale în scop de marketing direct, utilizând, daca este cazul, funcţia de dezabonare inclusa in materialele de
marketing.
Prin citirea, completarea acestui document dumneavoastră aţi luat la cunoştinţa şi înţelegeţi faptul că datele cu
caracter personal furnizate către S.C. AQUA KINETIC S.R.L. constituie elemente determinante pentru a primi
informaţii legate de serviciile, evenimente şi manifestările expoziţionale organizate de/la S.C. AQUA KINETIC S.R.L.,
şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.
În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus, în mod vădit
nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, S.C. AQUA KINETIC S.R.L. poate:
fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a
comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
fie să refuze să dea curs cererii.
De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere
şi de a introduce o cale de atac judiciară.
Cum va puteţi exercita drepturile dumneavoastră?
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor personale din
cadrul S.C. AQUA KINETIC S.R.L. cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@splash-academy.ro.
Prin citirea si completarea prezentului document, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat/ă corect,
complet, precis, aţi luat la cunoştinţă, înţelegeţi pe deplin şi sunteţi de acord cu:
-

prevederile cuprinse în prezentul document;

prevederile cuprinse în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. privind
protecţia datelor cu caracter personal. Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
sunt disponibile pe website-ul www.splash-academy.ro, după caz;
faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislaţia în vigoare, în
prezentul document precum şi în Condiţiile generale, tehnice şi de participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (după
caz) va fi efectuată, atât pentru scopuri de marketing direct (promovarea serviciilor, evenimentelor şi manifestărilor
expoziţionale organizate de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L., cat si
pentru menţinerea/dezvoltarea raporturilor comerciale/contractuale, în baza consimţământului manifestat de
dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber şi informat ;
faptul că S.C. AQUA KINETIC S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care
acest demers este necesar scopurilor menţionate în prezentul document şi în Condiţiile generale, tehnice şi de
participare ale S.C. AQUA KINETIC S.R.L. (după caz), cu respectarea masurilor legale de securitate şi
confidenţialitate a datelor.
Înțeleg că pot revoca această declarație de aprobare în orice moment, gratuit şi fără nicio justificare, caz în care
revocarea se va aplica conform prevederilor legale incidente.
De asemenea, prin citirea şi completarea acestui document, declar că sunt informat asupra drepturilor mele
prevăzute de legislaţia specifică privind protecţia datelor cu caracter personal.
Totodată, îmi exprim, pe baza opţiunii de mai jos, consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu
privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scop de marketing direct:
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DA

NU

Sunt de acord cu furnizarea de informaţii/documente privind serviciile, evenimentele şi manifestările
expoziţionale de S.C. AQUA KINETIC S.R.L. şi/sau în incinta imobilului S.C. AQUA KINETIC S.R.L., (pe care
S.C. AQUA KINETIC S.R.L. le consideră că ar putea fi de interes sau de avantaj pentru mine), prin:
-

apel telefonic, la numărul de telefon indicat 

-

poștă, la adresa de corespondenţă indicată 

-

poşta electronică, la adresa de email indicată 

-

contul de social media indicat 

-

SMS la numărul de telefon indicat 

S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Manager
Theodora Lucutar

ANEXA NR. 16
LA REGULAMENTUL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PERSOANA IMPUTERNICITA DE OPERATOR – CONTRACTE

Prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator este reglementată printr-un contract sau alt
act juridic în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care are caracter obligatoriu pentru persoana
împuternicită de operator în raport cu operatorul şi care stabileşte obiectul şi durata prelucrării, natura şi
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scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal şi categoriile de persoane vizate şi obligaţiile şi
drepturile operatorului.
În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele S.C. AQUA KINETIC S.R.L., se vor
contracta exclusiv persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor
măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în
prezentul regulament şi să asigure protecţia drepturilor persoanei vizate.
Clauze şi garanţii
1.

Persoana împuternicită de operator nu recrutează o alta persoana împuternicită fără a primi în

prealabil o autorizaţie scrisă, specifică sau generală, din partea operatorului. În cazul unei autorizaţii
generale scrise, persoana împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificări
preconizate privind adăugarea sau înlocuirea altor persoane împuternicite de operator, oferind astfel
posibilitatea operatorului de a formula obiecţii fătă de aceste modificări.
2.

Persoana împuternicită de operator:

j)

prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucţiuni documentate din partea

operatorului, inclusiv în ceea ce priveşte transferurile de date cu caracter personal către o ţara terţă sau o
organizaţie internaţională, cu excepţia cazului în care aceasta obligaţie îi revine persoanei împuternicite în
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplică; în acest caz, notifică această obligaţie
juridică operatorului înainte de prelucrare, cu excepţia cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de
notificare din motive importante legate de interesul public;
k)

se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să

respecte confidenţialitatea sau au o obligaţie statutara adecvata de confidenţialitate;
l)

adoptă toate masurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de

securitate a datelor personale corespunzător, în conformitate cu cerinţele legislaţiei specifice;
m)

respecta condiţiile menţionate privind recrutarea unei alte persoane împuternicite de operator;

n)

ţinând seama de natura prelucrării, oferă asistenţa operatorului prin masuri tehnice şi organizatorice

adecvate, în măsură în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligaţiei operatorului de a răspunde
cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute de legislaţia specifică;
o)

ajută operatorul să asigure respectarea obligaţiilor privind securitatea prelucrării, notificarea

Autorităţii/informarea persoanei vizate în cazul încălcării securităţii datelor, evaluarea impactului asupra
protecţiei datelor, consultarea prealabilă, ţinând seama de caracterul prelucrării şi informaţiile aflate la
dispoziţia persoanei împuternicite de operator;
p)

la alegerea operatorului, şterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal după

încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare şi elimină copiile existente, cu excepţia cazului în care
dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;
q)

pune la dispoziţia operatorului toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea

obligaţiilor prevăzute la prezentul articol, permite desfăşurarea auditurilor, inclusiv a inspecţiilor, efectuate de
operator sau alt auditor mandatat şi contribuie la acestea.
r)

Persoana împuternicită de operator informează imediat operatorul în cazul în care, în opinia sa, o

instrucţiune încalcă prezentul regulament sau alte dispoziţii din dreptul intern sau din dreptul Uniunii
referitoare la protecţia datelor.
3.

În cazul în care o persoana împuternicită de un operator recrutează o alta persoana împuternicită

pentru efectuarea de activităţi de prelucrare specifice în numele operatorului, aceleaşi obligaţii privind
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protecţia datelor prevăzute în contractul sau în alt act juridic încheiat între operator şi persoana împuternicită
de operator, astfel cum sunt prevăzute anterior, revin celei de a doua persoane împuternicite, prin
intermediul unui contract sau al unui alt act juridic, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, în
special furnizarea de garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor masuri tehnice şi organizatorice
adecvate.
În cazul în care aceasta a doua persoana împuternicită nu îşi respecta obligaţiile privind protecţia datelor,
persoana împuternicită iniţială rămâne pe deplin răspunzătoare faţă de operator în ceea ce priveşte
îndeplinirea obligaţiilor persoanei împuternicite subsecvent.

S.C. AQUA KINETIC S.R.L.
Manager
Theodora Lucutar
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