
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Expoziția „First Kids on Mars” („Expoziția”) este organizat de TARGU JIU DEVELOPMENT 

SRL, cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 169, Floreasca 169, Cladirea A, etaj 5, 

sectiunea A5.1, birou nr. 29, sector 1, inregistrata la Registrul comertului sub Nr. 

J40/12446/2012, C.U.I. RO30832015 (în continuare „Operator”). 

Prezenta notă de informare se adresează tuturor participanților la Expoziție, persoane adulte, 

care însoțesc minori participanți la Expoziție (e.g., în calitate de părinți, tutori, profesori etc.) și 

care ne furnizează date cu caracter personal în scopul realizării unei rezervări.  

Participarea la Expoziție este posibilă pe exclusiv pe bază de rezervare. Rezervările se fac pe 

adresa de e-mail office@shoppingcitytargujiu.ro sau la numărul de telefon 0759044371.  

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru realizarea unei rezervări. 

Participarea la Expoziție nu este posibilă în lipsa furnizării datelor cu caracter personal necesare 

pentru realizarea rezervării.  

1 Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm 

• Date de identificare: nume și prenume 

• Date de contact: adresă de e-mail, număr de telefon 

2 Utilizarea datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate exclusiv în scopul asigurării participării 

tale și a minorilor pe care ii însoțești la Expoziție, respectiv:  

No. Scopul în care prelucrăm datele cu 
caracter personal  

Temeiul legal în baza căruia prelucrăm 
datele cu caracter personal  

1.  Realizarea rezervărilor pentru participarea 
la Expoziție  

Executarea contractului încheiat (i.e., 
participarea la Expoziție) 

2.  Asigurarea accesului tău și al minorilor pe 
care îi însoțești în incinta Expoziției în 
conformitate cu rezervarea efectuată 

Executarea contractului încheiat (i.e., 
participarea la Expoziție) 

3.  Contactarea ta în legătură cu probleme 
administrative (e.g., ora rezervări)  

Executarea contractului încheiat (i.e., 
participarea la Expoziție) 

4.  Contactarea ta în cazul în care intervine 
orice tip de situație neprevăzută/de 
urgență 

Interesul nostru legitim de a gestiona 
riscurile și de a asigura siguranța 
vizitatorilor centrului comercial Shopping 
City Targu Jiu. 

5.  Colaborare cu autoritățile publice cu 
atribuții de control, în cazul în acre acestea 
vor solicita accesul la datele cu caracter 
personal prelucrate pentru organizarea 
Expoziției, în conformitate cu legislația 
aplicabilă. 

Îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin.  
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3 Perioada de stocare 

Datele cu caracter personal prelucrate se păstrează pentru perioada de timp necesară 

desfășurării Expoziției. După încheierea Expoziției, datele cu caracter personal pe care ni le-ai 

furnizat vor fi șterse.  

4 Accesul terțelor părți 

Accesul la datele tale va fi furnizat doar acelor persoane sau entități, cu care colaborăm în 

îndeplinirea scopurilor de prelucrare, și pentru care putem (noi sau destinatarii avuți în vedere) 

justifica un temei legitim sau dacă avem o obligație legală de a furniza datele cu caracter 

personal.  

În cazul de față, vor avea acces la datele tale agenția de organizare evenimente și angajații 

acesteia, cu care colaborăm pentru organizarea Expoziției.  

Vom impune contractual oricărui partener către care transmitem date cu caracter personal, 

precum și personalului acestuia, să respecte confidențialitatea acestor date, asigurând un nivel 

ridicat de securitate pentru prelucrarea datelor tale. 

De asemenea, vom furniza datele tale cu caracter personal către organe judiciare, instituții 

publice, sau autorități publice centrale și locale, în urma unei solicitări exprese justificate sau a 

unei obligații legale. 

Nu vom transfera datele tale cu caracter personal către state terțe din afara Spațiului Economic 

European. Dacă totuși un astfel de transfer are loc, vom lua măsurile de protecție adecvate 

pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal transferate. 

5 Securitatea și acuratețea datelor cu caracter personal 

Vom lua toate masurile de securitate necesare pentru protecția datelor tale cu caracter personal 

transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod  împotriva distrugerii, pierderii, modificării 

nelegale sau accidentale, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat, precum și împotriva 

oricărei alte prelucrări nelegale. Măsurile de securitate pe care le implementăm cu privire la 

datele tale cu caracter personal au capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, 

disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor și serviciilor de prelucrare, precum și 

capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în 

timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică. 

În cazurile prevăzute de GDPR în legătură cu încălcări ale securității datelor cu caracter 

personal, vom informa în mod corespunzător autoritățile competente și persoanele afectate. 

Vom prelucra date cu caracter personal care sunt exacte, având implementată o procedură de 

actualizare a acestora. Astfel, luăm toate măsurile necesare pentru a asigura că datele cu 

caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, 

sunt șterse sau rectificate fără întârziere. 

6 Drepturile persoanelor vizate, în raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal: 

(a) Dreptul de acces – dreptul de a solicita confirmarea faptului că datele cu caracter 

personal sunt prelucrate sau nu de către noi, iar în caz afirmativ, persoana vizata are 

dreptul de a solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea. În 

urma unei solicitări efectuate în acest sens, vom elibera și o copie asupra datelor cu 

caracter personal prelucrate. Solicitarea de copii suplimentare va fi tarifată în funcție de 

costurile efective înregistrate. 



(b) Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal 

inexacte, precum și completarea celor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de 

informații suplimentare. 

(c) Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres 

de lege, ai dreptul de a obține din partea noastră ștergerea respectivelor date. Astfel, 

ștergerea datelor cu caracter personal se poate solicita dacă: 

o datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau 

prelucrate; 

o retragerea consimțământului pe baza căruia are loc prelucrarea; 

o persoana vizata se opune prelucrării in temeiul dreptului la opoziție; 

o prelucrarea datelor cu caracter personal este nelegală; 

o datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine. 

(d) Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a solicita restricționarea prelucrării 

datelor cu caracter personal în anumite situații reglementate expres de lege, după cum 

urmează: 

o se contesta exactitatea datelor, pentru perioada în care se verifică exactitatea 

datelor in cauză; 

o prelucrarea este ilegală și persoana vizata se opune ștergerii datelor; 

o daca persoana vizata are nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea 

sau apărarea unor drepturi în instanță, iar compania noastră nu mai are nevoie 

de aceste date; 

o persoana vizata se opune prelucrării datelor cu caracter personal, pentru 

perioada în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra 

intereselor, drepturilor și libertăților sale. 

În aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate. 

(e) Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal – dreptul de a se 

opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se afla persoana 

vizata, prelucrării (inclusiv creării de profiluri) întemeiate pe interesul nostru legitim. 

(f) Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal 

furnizate, într-un format structurat, care poate fi citit automat, și de a solicita ca 

respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai pentru 

datele cu caracter personal furnizate direct de către persoana vizata către operator și 

numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace 

automate și are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul 

respectivei persoane, 

(g) Dreptul de a depune plângere – dreptul de a depune plângere față de modalitatea de 

prelucrare a datelor cu caracter personal. Plângerea se va depune la Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) – 

detalii la dataprotection.ro. 

(h) Dreptul de retragere a consimțământului – dreptul de retragere, în orice moment, a 

consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazurile în care 

prelucrarea se întemeiază pe consimțământ. Retragerea consimțământului va avea 

efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare 

valabilă. 

(i) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate – în cazul în care se iau decizii 

automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii afectează în mod 

http://www.dataprotection.ro/


semnificativ persoana vizata, aceasta poate (a) obține intervenția umană cu privire la 

respectiva prelucrare, (b) exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare, 

(c) obține explicații cu privire la decizia luata și (d) contesta respectiva decizie. Precizăm 

că în contextul organizării Expoziției datele cu caracter personal nu sunt folosite pentru 

luarea de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor.  

Aceste drepturi (mai puțin dreptul de a se adresa ANSPDCP, care se poate exercita în condițiile 

stabilite de această autoritate – în acest sens se poate consulta pagina web 

oficială www.dataprotection.ro) pot fi exercitate, oricând, fie individual, fie cumulat, prin 

transmiterea unei scrisori/mesaj prin următoarele modalități : 

• prin poștă, la adresa: Calea Floreasca nr. 169A, Floreasca 169, clădirea A, etajul 5, 

Sector 1, București, Romania 

• prin email, la adresa de email: Protection@nepirockcastle.com 
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