NOTĂ DE INFORMARE
Respectăm GDPR și viața privată. De pe data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestora (în continuare "GDPR") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Prin GDPR
se creează un cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

Cu privire la prelucrarea datelor personale ale participanţilor la evenimentele DiFine PR SRL , dorim sa va
instiintam privind urmatoarele aspecte:
DiFine PR S.R.L. (denumită în continuare „DiFine PR”, „noi”) este o persoana juridica romana organizata
sub forma de societate cu raspundere limitata, avand sediul social în Str. Lascar Catargiu nr. 18, Sector
1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din București cu numărul
J40/13913/03.08.2017. DiFine PR colectează și prelucrează mai multe categorii de date personale de la
participanţii ( „Participanţi” sau „dumneavoastră“) la evenimentele organizate de către sau pentru
DiFine PR („Evenimentele”) ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene în domeniul
protecției datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal. Această Notă de
informare descrie politicile și practicile noastre referitoare la modul de colectare si folosire a datelor dvs.
personale în legătură cu participarea la Evenimente și va informeaza cu privire la drepturile pe care le
aveți. Vă rugăm să citiți cu atenție această notă de informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele
dvs. personale.
1. Modalitatea de colectare si utilizare (prelucrare) a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În cadrul DiFine PR, in functie de specificul evenimentului organizat, putem colecta si utiliza , cu ocazia
participării Dumneavoastră la Evenimente si in baza exprimarii implicite a prezentului acord, oricare
dintre următoarele date despre dvs. („Date Personale“) care sunt furnizate direct de către dvs.:
(a) Imagine: fotografii şi video de ambient. Vom utiliza aceste date în cadrul comunicărilor publice
despre Evenimente, anume publicarea fotografiilor şi materialelor video de ambient pe canalele digitale
de promovare a produselor și brandurilor DiFine PR de pe reţele de socializare şi alte platforme online,
în temeiul interesului nostru legitim de a ne promova imaginea de brand.
(b) Imagine: fotografii şi video de prim-plan. Vom utiliza aceste date în cadrul comunicărilor publice
despre Evenimente, anume publicarea fotografiilor şi materialelor video de prim-plan pe canalele
digitale de promovare a brandului DiFine PR de pe reţele de socializare şi alte platforme online.
c) Nume, prenume, adresa de email si numar de telefon de contact, acordul de a primi informari si
invitatii cu privire la evenimentele viitoare organizate de societate sau de partenerii acesteia.
2. Perioada de păstrare a datelor Datele Personale (“perioada de stocare”). Datele Dvs personale sunt
prelucrate numai pentru scopurile specificate și sunt păstrate :
a) pe perioada de existenta a societatii, fiind utilizate doar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care
informațiile respective sunt prelucrate. Motivul stabilirii unei perioade lungi de stocare, exclusiv pentru
uzul intern, este acela că imaginile de la evenimentele noastre ne sunt necesare pe termen lung pentru

analize interne de business al căror scop nu este să vă identifice, ci să analizeze organizarea şi
randamentul evenimentelor;
b) durata de existență a website-urilor noastre, atunci când fotografiile sau înregistrările video sunt
publicate pe aceste website-uri sau a paginilor noastre de social media, atunci când fotografiile sau
înregistrările video sunt publicate pe respectivele pagini. Materialele care includ imaginea dvs. şi care au
fost aduse la cunoștința publicului de către DiFine PR prin postare pe reţele sociale sau prin alte canale
media vor fi şterse la cerere, chiar înainte de expirarea Perioadei de Stocare. Cu toate acestea, odată ce
imaginile au fost făcute publice, DiFine PR nu are control asupra modului în care acestea sunt folosite de
alţi operatori. În situația în care vă sunt necesare informații suplimentare cu privire la durata de timp
pentru care se păstrează informațiile dvs. personale, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 8
de mai jos).
3. Pastrarea confidentialitatii datelor personale.
3.1 Distribuirea datelor în cadrul grupul DiFine PR. Datele Personale pot fi distribuite către orice altă
societate care este membră a grupului nostru, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul
nostru legitim pentru scopuri administrative interne sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor
noastre interne. Accesul la Datele Personale este limitat numai la acei angajați cărora le sunt necesare
acele informații pentru scopuri profesionale, și alte persoane numite de aceștia pentru îndeplinirea unor
sarcini, în special angajați de la departamentele de IT şi securitate.
3.2 Dezvăluirea datelor către terți
(a) Datele Dvs personale vor fi dezvaluite tertilor numai in masura in care acest lucru este necesar si util
și numai următoarelor categorii de terți:
(i) societăţi, alte entităţi sau persoane care ne furnizează servicii de organizare şi promovare de
evenimente, cum ar fi agenţii de publicitate şi organizare de evenimente, servicii foto şi video;
(ii) alte entități cum ar fi autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, în
cazul în care activitatea lor necesită aceste informații; şi
(iii) alte societăți care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi furnizori de sisteme IT și furnizorii de
servicii de asistență aferenți, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicații,
realizare copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică și alți
furnizori de servicii externalizare;
(b) De asemenea, datele Dvs personale pot fi comunicate tertilor în următoarele situații:
(i) în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;
(ii) persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dvs.;
(iii) în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau
dezvolta activitatea comercială (ex: în cazul în care DiFine PR, sau o parte substanțială din bunurile sale,
este achiziționată de un terț, situație în care datele personale deținute de DiFine PR vor constitui unui
dintre activele transferate);

(iv) în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație
legală, orice solicitare legală din partea autorităților, și după cum poate deveni necesar pentru a
îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite
activități ilegale;
(v) pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru
a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau (vi) pentru a
proteja drepturile, proprietățile sau siguranța DiFine PR, a angajaților săi, a clienților săi, a furnizorilor
sau a altor persoane. Unii din acești destinatari (inclusiv afiliații noștri) pot utiliza datele dvs. în țări aflate
în afara Zonei Economice Europene. Vă rugăm să consultați secțiunea 5 de mai jos pentru mai multe
detalii privitoare la acest subiect.
3.3 Restricții legate de utilizarea datelor personale de către Tertii destinatari cărora le punem la
dispoziție informațiile dvs. personale în temeiul paragrafului 3.2
(a) tertii carora le sunt comunicate datele Dvs. Cu caracter personal, enumerati de mai sus, sunt limitați
(prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi datele dvs. personale pentru scopurile
specifice pe care le-am identificat noi. Întotdeauna ne vom asigura că orice terți cărora le divulgăm
voluntar informațiile dvs. personale sunt supuși obligațiilor de confidențialitate și securitate în acord cu
prezenta notă de informare și legislația aplicabilă (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate
aplica acolo unde divulgarea nu este decizia noastră). Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom
divulga vreunui terț şi cu atât dumneavoastră cu noi, cu respectarea principiilor de proporționalitate si
subsidiaritate, conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
(b) Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre
dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le
controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care leam colectat dacă le-am obţinut indirect și cui
sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la
cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă
rezonabilă bazată pe costurile administrative. Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de
protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și Zonei Economice
Europene („ZEE”) dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră
personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale întro țară din afara UE și ZEE.
(c) Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm
referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menține datele personale aflate în
posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza
celor mai recente informații de care dispunem.
(d) Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor
dumneavoastră personale, în cazul în care:
 contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie
pentru a verifica corectitudinea,
 prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor
dumneavoastră personale,

 nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru
stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau
 aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate
prevalează.
(e) Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm
despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră
personale, si dacă:
1. Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
2. Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara;
3. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
4. Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului. cu
excepția cazului în care datele sunt necesare: i. pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la
informare; ii. pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem; iii. în scopuri de arhivare în
interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau iv. pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
(f) Dreptul la obiecție: Puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale
din motive legate de situația dumneaviastră particulară,. În acest caz nu vom mai prelucra datele
dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care:
(i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra
intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau
(ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă
obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră
personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la
prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru
legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul
dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.
(g) Dreptul de a depune o reclamație: Puteți depune o reclamație la autoritatea de supraveghere a
protecției datelor personale: Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,
România Telefone: +40.318.059.211 +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602 Email:
anspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să rețineți:
 Perioada de timp: Vă vom răspunde la cerere în termen de 30 zile, perioadă care poate fi prelungită cu
până la încă 2 luni, din cauza unor motive specifice legate de drepturile dumneavoastră sau de
complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom
anunța în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

 Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o
parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricții legale. Dacă vă refuzăm cererea de
acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.
 Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale
din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă
putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu
această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă
identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
 Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în
scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea 8 de mai jos.
4.2 În cazul în care doriți informații suplimentare cu privire la drepturile de mai sus sau în cazul în care
doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 8 de
mai jos).
4.3 Vom avea în vedere toate aceste solicitări și vă vom oferi un răspuns într-un termen rezonabil (şi în
orice timp nu mai mult de o lună, termen pe care îl mai putem prelungi cu încă două luni în cazul în care
solicitarea dvs. este complexă). Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere că există excepții de la
unele dintre drepturile menționate. În cazul în care solicitarea dvs. este refuzată, DiFine PR vă va oferi o
explicație cu privire la motivul pentru care solicitarea dvs. a fost respinsă.
4.4 În cazul în care se aplică vreo excepție, o să vă semnalăm acest lucru în momentul în care
răspundem solicitării dvs. Înainte de a răspunde oricărei solicitări formulate de dvs., vă putem solicita
anumite informații necesare pentru confirmarea identității dvs.
4.5 În situația în care aveți întrebări în legătură cu modul în care prelucrăm datele dvs. personale, vă
rugăm să ne contactați (consultați secțiunea 8 mai jos).
5. Securitatea datelor cu caracter personal.
5.1 DiFine PR este preocupată să protejeze informațiile personale împotriva oricărei pierderi, utilizări
abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat și distrugere, și își ia toate măsurile
rezonabile pentru a asigura confidențialitatea informațiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor
măsuri adecvate de natură organizațională și tehnică. Printre măsurile de natură organizațională, avem
în vedere controlul accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului, şi depozitarea dosarelor fizice
în fișete încuiate. Măsurile de natură tehnică includ parolarea accesului la sistemele noastre și utilizarea
softurilor antivirus.
5.2 În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, informațiile dvs. personale pot fi
transferate prin internet. Deși depunem eforturi susținute pentru a proteja informațiile personale pe
care ni le puneți la dispoziție, schimbul de informații dintre noi şi dvs. prin intermediul unei conexiuni la
internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dvs. personale pe
care ni le transmiteți prin internet şi prin urmare transmiterea efectuată în acest fel se face pe riscul dvs.
Odată ce am primit informațiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte și metode de securitate
pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informații.

6. Modificări privitoare la nota de informare Această notă de informare poate fi modificată ori de câte
ori considerăm necesar. Orice modificări efectuate la această nota de informare vă pot fi aduse la
cunoștință prin orice mijloc de comunicare fezabil.
7. Date contact, intrebări suplimentare sau formularea unor reclamații
7.1 În cazul în care aveți întrebări suplimentare sau dacă doriți să depuneți o reclamație cu privire la
modul în care colectăm, utilizăm sau stocăm informațiile dvs. personale sau în cazul în care doriți să vă
exercitați oricare dintre drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră, vă rugăm să
contactați: Email: mediarelations@difinepr.com, Adresă: bd. Lascar Catargiu nr 18 , Sector 1, București,
România.
7.2 Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteţi găsi informaţii suplimentare
privitoare la procedura de mai sus pe pagina de internet:
http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.

Consimtamantul Dvs se considera acordat implicit prin vizitarea site-urilor dedicate evenimentelor
organizate de DiFine PR si a oricaror platforme de social media sau de vanzare de bilete conexe acestora
fara a mai fi necesara semnarea unui acord suplimentar. De asemenea, consimţământul poate fi
exprimat si confirmat prin intrarea la standurile sau în cabinele noastre foto sau altă modalitate clară
prin care vă manifestaţi acordul (chiar si verbal sau prin conduita dumneavoastră) pentru a fi fotografiat.

