NOTĂ DE INFORMARE
- PRESĂINAUGURARE TIRIAC TOWER
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “GDPR”), prin prezenta notă de informare,
noi, GLOBAL EAST EUROPEAN INVESTMENT S.R.L. cu sediul în București, Şos. Nordului nr. 24-26, etaj 2,
camera 17, sector 1, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/5836/2011, având CUI
RO28472658, denumită în continuare ”GEEI”, proprietarul clădirii “Tiriac Tower”, în calitate de Operator, în
considerarea organizării evenimentului dedicat inagurării Tiriac Tower (denumit în continuare „Evenimentul”),
vă aducem la cunoștință detalii cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Vă rugăm să citiți cu atenție această notă de informare, întrucât aceasta conține informații importante despre
cum și de ce colectăm, folosim și divulgăm datele cu caracter personal. De asemenea, explică drepturile în
legătură cu datele cu caracter personal și cum puteți să ne contactați sau să vă adresați autorității de
supraveghere.
Datele cu caracter personal provin în urma interacțiunilor avute cu dumneavoastră de reprezentanții noștri.
Pentru orice informații sau solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor
în calitate de persoană vizată, puteți utiliza următoarele coordonate:
Adresa poştală: Şos. Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucuresti.
Adresă electronică: dataprotection@tiriacimobiliare.ro
Număr de telefon: 0214312140.
I. DATELE CU CARACTER
PRELUCRĂRII

PERSONAL

PRELUCRATE,

SCOPURILE

ȘI

TEMEIURILE

a. În vederea transmiterii invitațiilor la Eveniment, prelucrăm datele dvs de identificare (nume, prenume) și
datele dvs de contact (adresă de e-mail și/sau număr de telefon), în temeiul art. 6 alin. (1) litera f) din GDPR, în
vederea atingerii interesului nostru legitim de a coresponda cu reprezentanții presei pentru a colabora în
contextul desfășurării Evenimentului.
b. În vederea confirmării participării (RSVP) şi a desfăşurării Evenimentului, sunt prelucrate datele dvs de
identificare (nume, prenume) și datele dvs de contact (numărul de telefon, adresa de e-mail), în temeiul art. 6 alin.
(1) litera f) din GDPR, în vederea atingerii interesului nostru legitim de a identifica şi facilita accesul
dumneavoastră în cadrul Evenimentului.
c. În cadrul Evenimentului vor fi efectuate fotografii și înregistrări video, astfel încât vor fi prelucrate
următoarele date cu caracter personale: imaginea foto şi video, vocea, comportamentul, eventuale întrebări
adresate, însă fără a urmări în mod special surprinderea sau identificarea persoanele participante.
Acestea sunt efectuate în scopul mediatizării și promovării Evenimentului, pe diverse platforme de social
media, mai exact LinkedIn, Facebook și Instagram.
Participarea la acest Eveniment, reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la această prelucrare.

În cazul în care nu doriți să fiți fotografiat/filmat (nu se aplică imaginilor captate conform literei d) de mai
jos) vă rugăm să ne transmiteți un e-mail fie la adresa: dataprotection@tiriacimobiliare.ro folosind
următorul text sau oricare altul, similar: „nu doresc să fiu fotografiat/filmat în cadrul Evenimentului”, fie
prin reply la invitația transmisă. În acest sens, ne vom asigura că persoanele desemnate cu
fotografierea/filmarea vă vor exclude din înregistrări.
De asemenea, datele de mai sus vor putea fi prelucrate în scopul elaborării unor prezentări și a
documentării interne a organizării acestui Eveniment, în temeiul interesului nostru legitim de a păstra
dovada organizării Evenimentului (i.e. față de asociații Operatorului, autorități fiscale etc.).
În cazul în care fotografiile/înregistrările sunt realizate de către terţi (alți participanți la eveniment), participanții
respectivi sunt responsabili pentru gestionarea corectă a datelor din punct de vedere GDPR.
d. În scopul asigurării și menținerii pazei și protecției obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, prin
intermediul sistemului de supraveghere video instalat în incinta Tiriac Tower. În acest caz, este prelucrată
imaginea persoanelor care accesează Tiriac Tower. Temeiul legal al prelucrării este reprezentat de necesitatea
respectării obligațiilor legale stabilite în sarcina noastră de legislația aplicabilă în materia pazei obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi a protecţiei persoanelor, respectiv, Legea 333/2003, cu modificările ulterioare, conform art.
6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv interesul nostru legitim de de a preveni pierderea sau deterioarea unor bunuri,
respectiv de a solicita constatarea sau de a exercita sau apăra un drept, conform art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR.
Pentru mai multe detalii cu privire la această activitate de prelucrare, vă rugăm să consultați nota de
informare disponibilă la intrarea în Tiriac Tower.
De asemenea, menționăm faptul că, în anumite cazuri, datele cu caracter personal menționate mai sus, vor putea fi
prelucrate și în următoarele scopuri:
a. raportarea către autorități conform obligațiilor legale pe care le avem, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR;
b. gestionarea sistemelor IT (tehnologia informaţiei), cum ar fi asigurarea mentenanței și realizarea auditurilor de
securitate asupra reţelelor noastre IT, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, în vederea atingerii interesului
nostru de a ne asigura buna funcționare a sistemelor IT;
c. soluționarea disputelor, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR, în vederea atingerii interesului nostru legitim de
a solicita constatarea, de a ne exercita sau apăra drepturile în instanță.
II. CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite, strict în măsura în care este necesar pentru scopurile detaliate anterior
sau în cazurile în care acest lucru este cerut de lege, către următoarele categorii de destinatari care pot avea calitatea
de operatori independenți/operatori asociaţi sau persoane împuternicite, după caz:
a. Furnizorii noștri de servicii, cum ar fi:
- servicii de administrare și consultanță în afaceri,
- servicii privind protecția datelor cu caracter personal,
- servicii de mentenanță a sistemelor informatice,
- servicii de auditare a securității și de securizare a infrastructurii informatice,
- servicii de cloud,
- servicii de marketing,
- servicii de arhivare,
- servicii de pază și securitate, respectiv de mentenanță a sistemelor de acces și de supraveghere video,
- servicii de anonimizare a imaginilor captate,
- servicii de fotografiere.
b. Consultanți externi pe care îi contactăm în situații specifice (spre exemplu, avocați, consultanți fiscali,
experți, alți consilieri).

c. Autorități și organisme publice, respectiv organe de cercetare și instanțe de judecată, în măsura în care
transmiterea datelor către aceștia este impusă de lege și/sau este necesară în caz de litigiu sau de soluţionare a
unei dispute, precum şi în cazul unor controale în care avem obligaţia de a le pune la dispoziţie (spre exemplu,
autorități fiscale, ANSPDCP).
d. Persoane expres indicate de dumneavoastră.
e. Terți achizitori, în măsura în care activitatea noastră ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele
persoanelor vizate ar fi legate în mod inerent de activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.
f. Platforme precum LinkedIn, Facebook și Instagram. În acest caz, vă rugăm să consultați politicile lor de
confidențialitate:
Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation)
Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
LinkedIn (LinkedIn Privacy Policy)
III. TRANSFERURI CĂTRE ȚĂRI TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE
Ca regulă, nu vom transfera în mod intenționat datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic
European. În situații de excepție și doar dacă este necesar, transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în
afara Spațiului Economic European se va face doar cu aplicarea unor măsuri de protecție adecvate conform
prevederilor legale specifice în materia protecției datelor cu caracter personal și cu informarea dumneavoastră
corespunzătoare.
IV. PERIOADA DE STOCARE
Datele cu caracter personal indicate în secțiunile de mai sus vor fi prelucrate doar pentru perioada necesară îndeplinirii
scopurilor menționate în prezenta Politică.
Ulterior, vom elimina sau șterge datele cu caracter personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri
pentru a le anonimiza, astfel încât să nu mai puteți fi identificați.
Astfel, perioadele de stocare a datelor cu caracter personal sunt următoarele:
a. În cazul datelor referitoare la transmiterea invitațiilor și participarea la Eveniment, vor fi păstrate pentru o
durată de 3 (trei) ani de la data încetării Evenimentului, cu excepția acelor date care sunt relevante din
punct de vedere fiscal, care vor fi păstrate pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, potrivit
dispozițiilor legale aplicabile.
b. Datele cu caracter personal prelucrate în contextul unor dispute vor fi prelucrate pe întreaga durată a
soluționării acestora precum și ulterior conform termenelor de prescripție aplicabile.
c. Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile,
cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (spre exemplu, în cazul
deschiderii unei anchete, a cererilor venite din partea autorităților, a cererilor venite din partea dvs sau în cazul
unei dispute, imaginile relevante vor fi păstrate pe întreaga durată de desfășurare a acestora, precum și ulterior,
conform termenelor de prescripție aplicabile; în cazul exercitării unui drept, vom păstra dovada soluționării cererii
dvs conform termenelor de prescripție aplicabile). La expirarea termenelor de stocare, datele vor fi distruse sau
șterse prin suprascriere, după caz, în funcţie de suportul pe care s-au stocat.
d. Imaginilor foto/video obținute în cadrul Evenimentului, vor fi păstrate pentru documentarea internă a
Albumului Tiriac Tower, conform politicilor interne. În cazul în care vă veți retrage consimțământul,
datele vor fi șterse.

V. DREPTURILE ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Cu excepţia situaţiilor în care legea națională/europeană sau GDPR prevede contrariul, aveţi următoarele drepturi:
a. Dreptul de a fi informat, aşa cum se întâmplă în această Notă de Informare.
b. Dreptul de acces, respectiv dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele
dumneavoastră cu caracter personal, precum şi accesul la acestea şi furnizarea de informaţii despre modul de
prelucrare.
c. Dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal
inexacte şi/sau la completarea datelor incomplete.
d. Dreptul la ştergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a ne solicita ştergerea fără întârzieri nejustificate a
datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate şi nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate
ilegal sau datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale.
e. Dreptul la restricţionarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumnevoastră contestaţi exactitatea
datelor cu caracter personal ale dumneavoastră (ii) prelucrarea este ilegală şi vă opuneţi ştergerii datelor cu
caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea prelucrării, (iii) noi nu mai avem nevoie de datele
dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanţă, (iv) v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre
legitime în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
f. Dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a
vă prelucra datele dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor
dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
g. Dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal ale dumneavoastră, pe care
ni le-aţi furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi
citit automat, precum şi dreptul de a trimite aceste date unui alt operator.
h. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea,
care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepţia cazului în care o astfel de
prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.
i. Dreptul de a vă retrage consimțământul
Acest drept este aplicabil în cazul în care datele dumneavoastră se prelucrează ca urmare a
consimțământului exprimat, situație în care aveţi posibilitatea în orice moment să transmiteţi un e-mail la
adresa dataprotection@tiriacimobiliare.ro sau o adresă scrisă prin poștă, prin care să ne anunţaţi că nu
mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale.
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului
înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțămăntului privind prelucrarea datelor dvs. personale
are ca efect încetarea prelucrării.
j.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București
sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, pentru exercitarea drepturilor de mai sus ne puteți
contacta utilizând coordonatele unice de contact indicate mai sus. Fiecare solicitare va fi analizata în cel mai scurt
timp posibil, dar nu mai târziu de o luna. În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră
sau sunteți nemulțumit(a) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere către ANSPDCP. De asemenea, puteți să
vă adresați si instanțelor de judecata competente.

VI. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Vă informăm că am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de
securitate corespunzător datelor cu caracter personal prelucrate. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, ținem
seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod
accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele
cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în orice alt mod. De asemenea, ne asigurăm că accesul la datele
cu caracter personal este acordat personalului nostru numai în măsura în care acesta este necesar pentru îndeplinirea
atribuțiilor de muncă.
VII. DECIZIILE AUTOMATE ȘI CREAREA DE PROFILURI
Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nota de informare nu fac obiectul luării unor decizii în
mod automat.

