Acord prelucrare date cu character personal
CAMINUL DE BATRANI STEJARUL ofera clientilor sai posibilitatea de a beneficia de conditii
preferentiale, reduceri, bonusuri și alte conditii promotionale, experienta personalizata sau
mecanisme de siguranta și transport. Pentru a beneficia de aceste optiuni, inclusiv comunicarea
aferenta, avem nevoie de acordul dumneavoastra pentru a colecta și prelucra datele personale. În
cazul în care nu va veti exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul
mentionat mai jos, nu va vom mai putea comunica beneficiile oferite.
În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind prelucrarea și libera
circulatie a datelor cu caracter personal, denumit în continuare GDPR, CAMINUL DE BATRANI
STEJARUL, în calitate de “Operator”, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu
buna credinta și în realizarea scopurilor specificate în prezenta Nota de informare.
1. Datele cu caracter personal prelucrate
În conformitate cu art. 12 si 13 din GDPR, va informam ca prelucram urmatoarele date cu caracter
personal în ceea ce va privește: numele, prenumele, datele de contact, date demografice, date privind
tranzactiile (în continuare “Datele”).
2. Scopul Operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate în vederea primirii de informatii privind
ofertele CAMINULUI DE BATRANI STEJARUL conform art. 6 alin. 1) litera a) din GDPR.
3. Persoanele împuternicite / Destinatari
Datele dumneavoastra nu vor fi transmise catre alti procesatori de date, în vederea prelucrarii în scopuri
de marketing sau profilare.
4. Durata stocarii
Datele dumneavoastra vor fi prelucrate pe durata existentei consimtamantului dumneavoastra, începand
cu data la care v-ati exprimat optiunea de a primi comunicari din partea partea CAMINULUI DE BATRANI
STEJARUL, pana la retragerea acestuia.
5. Drepturile persoanei vizate
În calitate de persoana vizata de prelucrarea datelor cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi cu
privire exclusiva la Datele dumneavoastra, prevazute de GDPR: dreptul la informare, dreptul de acces la
date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii
datelor, dreptul la opozitie, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
automatizate, inclusiv profilare, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal și justitiei.

CAMINUL DE BATRANI STEJARUL garanteaza prelucrarea Datelor dumneavoastra în conditii de
legitimitate, implementand masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea integritatii și
confidentialitatii Datelor conform art. 25 si 32 din GDPR.
Prin acceptul de prelucrare a Datelor, dumneavoastra sunteti de acord cu prelucrarea datelor cu
caracter personal în scopurile mai sus mentionate, optiunea fiind liber și specific exprimata. De
asemenea, aveti posibilitatea de a va exercita drepturile mai sus mentionate prin: adresarea unei
cereri scrise catre CAMINUL DE BATRANI STEJARUL la adresa de e-mail office@caminbatranistejarul.ro, inclusiv posibilitatea de a va retrage consimtamantul, în orice moment, retragerea
consimtamantului producand efecte pentru prelucrarile viitoare de date cu caracter personal.

