
Termeni și condiții 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, 

acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a persoanelor care ne transmit date cu caracter 

în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data 

de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).  

CINE SUNTEM? OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL. Datele dvs. sunt colectate de CBRE 

REAL ESTATE CONSULTANCY S.R.L., cu sediul social in B-dul Lascar Catargiu nr. 47-53, etaj 2, unitatea 

E2.29, camera 6, Sector 1, Bucuresti, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 

sub nr. J40/6638/1997, Cod Unic de Inregistrare 9730670. 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR (DPO) Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa în 

orice moment, în mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prelucrarea de date realizată 

în condițiile prezentului Acord, utilizând datele de contact de mai jos: Nume DPO: OPREA MĂDĂLINA, 

e-mail madalina.oprea@jantea-law.ro, tel. 0740246399, adresă de corespondență București, sector 

1, str. Transilvaniei nr. 9. 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM? Prelucrăm datele pe 

care ni le furnizaţi prin completarea prezentului formular:  nume, prenume, telefon e-mail, data 

naşterii, adresa si, dupa caz, numele şi prenumele minorilor ai căror părinţi/reprezentanţi legali 

sunteţi, in masura in care formularul completat ii vizeaza. 

TEMEIURILE ŞI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În temeiul relaţiei contractuale stabilită prin acceptarea Regulamentului evenimentului, în scopul 

desfăşurării evenimentului, validării, atribuirii premiilor, anunţării publice a participanţilor câştigători; 

Datele participanţilor câştigători sunt prelucrate şi în vederea executării obligaţiilor legale, financiar-

contabile şi fiscale, precum şi în materia arhivării; 

În vederea promovarii produselor si serviciilor noastre, prin transmiterea de mesaje publicitare, de 

marketing, prin SMS, e-mail şi poştă, legate de evenimentele şi promoţiile viitoare pe care le vom 

realiza. 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI Datele cu caracter personal prelucrate 

de noi vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există 

consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care 

există o obligație legală/ contractuală pentru noi de a proceda în acest mod.Vă rugăm să aveți în 

vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele 

dumneavoastră cu caracter personal partenerilor cu care colaborăm și/ sau altor terți furnizori de 

servicii. De asemenea, dupa caz, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate catre 

proprietarul centrului comercial Felicia, societatea Felicia Shopping Center SRL.  

PERIOADA STOCĂRII DATELOR. Datele sunt păstrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca 

fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai 

pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface 



nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege, in orice caz pentru 

maximum zece ani. 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE. În conformitate cu GDPR, aveți următoarele drepturi: a) Dreptul 

de acces la datele prelucrate, b) Dreptul la rectificarea datelor, c) Dreptul la ștergerea datelor 

(“dreptul de a fi uitat”), d) Dreptul la restricționarea prelucrării, e) Dreptul la portabilitatea datelor, f) 

Dreptul de opoziție, g) Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, h) Dreptul de a depune 

o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, i) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor 

dumneavoastră în scopuri de marketing direct, j) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor 

dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele 

legitime proprii sau ale unui terț. 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care ni le  

furnizaţi prin adresarea unei simple cereri către DPO. Într-o astfel de situație este foarte posibil să 

solicităm o dovadă a identității dumneavoastră. 

RELAȚIILE CU ALȚI OPERATORI. În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității 

absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor 

noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor 

servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de noi  ar putea fi transferate, 

transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise 

în această Notă. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai 

înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. 

Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile 

privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea 

ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări. 

 

Îmi exprim acordul expres şi neechivoc ca datele personale să fie prelucrate în scopul folosirii lor în 

campaniile de marketing, pentru a primi informaţii legate de evenimentele şi promoţiile viitoare. 

✓ prin SMS 

✓ prin e-mail 

În cazul în care  beneficiați / utilizați oricare dintre serviciile / evenimentele / campaniile organizate 

de către Felicia Shopping Center S.R.L. aveți obligația de a citi în întregime prezentul formular. Prin 

semnarea formularului, declarați în mod expres ca ați citit, ați luat la cunoștință ți totodată că vă dați 

acordul prealabil participării, în sensul acceptării, respectiv al asumării fără rezerve a tuturor 

Termenilor și condițiilor evenimentului / campaniei cât și a Notei de informare și a Regulamentului. 

Confirm ca am luat cunoştinţă de NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE şi 

că înţeleg, accept şi sunt de acord cu prevederile acesteia, sens în care îmi exprim acordul expres şi 

neechivoc ca datele mele cu caracter să fie prelucrate în condiţiile menţionate în Nota de informare.  

Declar  că am citit şi am luat cunoştinţă de drepturile ce îmi revin potrivit legii în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 


