INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor la activitatile si
programele educationale
Asociația Academia 1,61 cu sediul în Matei Basarab 93, Ap. 5, Sector 3 Bucuresti, având datele
de identificare: CIF 33039449, email contact@academia161.ro, telefon 0725 849 475, împreună cu
Golden Ratio Projects SRL, cu sediul în Calea Floreasca 242G, Et.1, Birou 1, sector 1, 014475 București,
având datele de identificare: CUI 43391468, J40/16418/2020, email: contact@academia161.ro,
telefon: 0726 785 073, în calitate de operatori asociati în înțelesul Regulamentului (UE) 2016/679

al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date, colectează și prelucrează date cu caracter personal de la mai multe categorii de
persoane vizate.
Prin aceasta informare, raspunzand principiului informarii persoanei vizate prevăzut în
Regulamentul (UE) 2016/679, vă prezentam modul in care vom prelucra datele cu caracter
personal in cadrul activitaților si programelor realizate.
Categorii de date cu caracter personal prelucrate:
1. numele și prenumele părintelui
2. numele si prenumele copilului;
3. imaginea;
4. adresa;
5. date de contact (număr telefon, e-mail);
6. date carte de identitate (serie, număr);
7. CNP-ul persoanei participante
8. scoala unde invata copilul;
9. data nasterii copilului/parintelui;
10. semnatura;
Categorii de persoane vizate/participanti la proces:
1. copil;
2. parinte/tutore;
3. participant adult
Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal:
Derularii contractuale
In scopul derularii activitatilor desfasurate in cadrul programelor oganizate;
Comunicarea detaliilor organizatorice si logistice
Informare asupra programelor desfasurate
Marketing - Transmitere de informatii promotionale
Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor cu caracter personal furnizate de
persoana vizată:
1. în baza contractului semnat intre parti;

2. în vederea indeplinirii obligației legale respectand prevederile legale in vigoare si
masurile de protectie si preventie impotriva COVID-19 adoptate de autoritati;
3. interesul legitim al operatorilor asociati;
Păstrarea datelor cu caracter personal:
Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai
sus ori pe perioada de timp prevăzută în cadrul legislației care guvernează arhivarea.
Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:
1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului,
scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai
datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate pentru a stabili
această perioadă, existența drepturilor prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 pentru
persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
2. Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la
datele respective și la informațiile prevăzute de lege.
3. Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
4. Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea
datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile
anume prevăzute de lege.
5. Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea
operatorului restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.
6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter
personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat,
utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste
date altui operator.
7. Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de
situația dumneavoastră particulară, că datele care vă vizează să facă obiectul unei
prelucrări sau al creări de profiluri, cu excepția cazurilor în care operatorul
demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul
este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
8. Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
9. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de
Regulamentul UE 2016/679 pe care le apreciați ca fiind încălcate.
10. Dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor
dumneavoastră .
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, precum și pentru întrebări suplimentare
legate de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă adresăm rugămintea de a

ne contacta prin oricare din modalitățile menționate mai jos precizând totodată numele
dumneavoastră, adresa poștală ori de e-mail (în funcție de modalitatea de comunicare aleasă
de dumneavoastră), numărul dumneavoastră de telefon și scopul cererii dumneavoastră.

●
●
●
●

Date de contact:
Prin email: la adresa office@academia161.ro
Personal: Andrei Samoil
Printr-o cerere trimisă prin poștă la adresa situată Calea Floreasca 242G, Et.1, Birou 1,
Sector 1, 14475 Bucuresti
Telefonic: 0726 785 073

