ACORD DE PRELUCRARE
A DATELOR PERSONALE ALE FORMABILULUI
Nume/prenume
Cod numeric
personal
Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL - THRCG prelucrează datele d umnea voa str ă c u c ar ac ter
personal, prin mijloace automatizate şi manuale. C onform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, m o d ific ată ş i
completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia v ieţii p r iva te în
sectorul comunicaţiilor electronice, THRCG, operator de date cu caracter personal cu numărul 17444, are obligaţia
de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt
furnizate.
Datele dvs. personale sunt necesare prestării de servicii ale THRCG pentru r ea liza rea o b iec tului d e a c tivita te
principal, respectiv: educaţie şi cultură.
THRC G colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email) în vederea
îmbunătăţirii modului de comunicare cu participanţii la cursuri, cu părinţii, pentru anunţarea modif icăr ilor c e p ot
apărea în programe, pentru înştiinţarea apariţiei de noi programe, oportunităţi de angajare şi reduceri ale ta x elo r
de şcolarizare utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către THRCG şi sunt comunicate numai următorilor destinatar i:
împuternicitul operatorului, parteneri contractuali ai operatorului, alte companii din acelas i g r up c u o p er ato r ul,
organizaţii profesionale, angajatorul/potenţialul angajator al persoanei vizate, agenţii de selecţie şi plasare a forţe i
de muncă.
CE DREPTURI AI?

2. dreptul de
acces

3. dreptul de
intervenție

4.dreptul de
opoziție
5. dreptul de a
nu fi supus unor
decizii
automate
6. dreptul de a
face plângere la
ANSPDCP
7. dreptul de a
consulta
Registrul
evidență date

Poți cere operatorului în scris, sub semnătură și dată, să îți comunic e d a că îți p r e lucr ea ză
datele, în ce scop, ce date, cui le dezvăluie, de unde au fost colectate, ce mecanisme de
prelucrare automată folosește, ce drepturi ai;
Poți cere operatorului în scris, sub semnătură și dată, să îți rectifice datele sau să le
actualizeze; să blocheze prelucrarea datelor, să le șteargă, să nu le dezvăluie, să le
transforme în date anonime în cazul în care le-au preluat ilegal; să comunice terților cărora a
dezvăluit datele tale, orice operațiune pe care i-ai cerut-o ( rectificare, actualizar e, ș te r ge re
etc);
Poți cere operatorului în scris, sub semnătură și dată, să nu îți prelucreze da te le în s c o p d e
marketing direct sau să le dezvăluie unor terți în acest scop;
Poți cere operatorului să retragă, să anuleze, să reevalueze o decizie pe care a luat-o exclusiv
prin folosirea mijloacelor automate prin care îți evaluează competența profesională,
credibilitatea sau comportamentul, în anumite condiții;
Poți sesiza ANSPDC P – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
C aracter Personal orice încălcare a drepturilor tale, legată de prelucrarea datelor personale ș i
poti reclama nerespectarea drepturilor garantate de legea nr. 677/2001. În prealabil, treb uie
să te adresezi operatorului cu 15 zile înainte de a scrie ANSPDCP ;
Poți verifica dacă un operator a anunțat (notificat) ANSPDCP care prelucrează date personale
și în ce condiții s-a realizat acest demers.

Sunt de acord
Semnătura _________________________
Aprobat
Director Program,
Mihaela-Georgiana SURDULESCU

Nu sunt de acord

Cod: F-IL-THR-IFB-01,(04)

1. dreptul de a
fi informat
gratuit

de operator când îți colectează datele sau cel tîrziu la prima comunicare, înainte de a le
dezvălui unor terți, cu privire la cine este operatorul, în ce scop prelucrează datele tale, cui lear putea dezvălui, dacă ești obligat să îi furnizezi toate datele cerute și care ar fi consecințele
în cazul unui refuz, ce drepturi ai și cum ți le poti exercita; prelucrarea acestor date se face în
vederea completării certificatelor de absolvire cu caracter național; furnizarea acestor date
este obligatorie, în caz contrar nu se acceptă înscrierea la curs;

