Termeni şi condiţii privind protecţia datelor cu caracter personal.
În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului de Protecţie a Datelor Personale
(GDPR).

Operatorul de date cu caracter personal (“Operatorul”) este Trans-dental
Tourism,
Boróka Lakópark
care stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor personale.
“Utilizator”- orice persoană fizică, care accesează site-ul, completează şi semnează
formularele regăsite pe www.boroka-lakopark.ro
www.job-find-eu.com, precum şi contractele încheiate
personal sau la distanţă sau orice alte documente.
Conform GDPR, BOROLAK
Trans-dental
Tourism
SRL se obligă să respecte prevederile legale
INVEST
SRL
cu privire la protecţia şi securitatea a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor
siteului www.boroka-lakopark.ro
www.job-find-eu.com , pentru a se asigura că toate datele sunt:
- Prelucrate în mod corect, legal şi transparent;
- Colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
- Adecvate, relevante şi limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
- Exacte şi actuale;
- Păstrate pe o perioadă necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate;
- Păstrate într-o formă care asigură securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi
disponibilitatea lor.
Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă
Utilizatorul şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
Refuzul utilizatorului de a da consimţământul (acordul) cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal, poate conduce la imposibilitatea de a beneficia la

serviciile oferite ori de a primi acces la utilizarea serviciilor online puse la dispoziţie
prin portalul de servicii online al www.job-find-eu.com
www.boroka-lakopark.ro
Trans-dental
Tourism se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate
Boróka Lakópark
în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepţia situaţiilor în care
există consimţământul expres al Utilizatorului pentru a le folosi şi în alte scopuri.
Divulgarea datelor personale către terţi
Datele cu caracter personal prelucrate de Trans-dental
Tourism vor putea fi divulgate
Boróka Lakópark
şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul expres al
Utilizatorului pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o
obligaţie legală/contractuală pentru Trans-dental
Tourism de a proceda în acest mod.
Boróka Lakópark
Utilizatorul înţelege şi acceptă, că în anumite cazuri, pentru scopul executării
contractului, Trans-dental
Tourism va fi nevoit să divulge datele cu caracter personal
Boróka Lakópark
partenerilor cu care Trans-dental
Tourism colaborează, precum şi altei terţe persoane,
Boróka Lakópark
ca societăţi partenere, precum şi salariaţilor acestora, autorităţi şi instituţii publice
abilitate în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, la solicitarea acestora din
urmă, către notari publici, traducători autorizaţi, etc.
Perioada stocării datelor
Trans-dental
Tourism poate păstra datele personale prelucrate numai pentru perioada
Boróka Lakópark
relaţiei contractuale, stabilită în conţinutul contractului, iar dacă Trans-dental
Tourism
Boróka Lakópark
va fi contactat în legătură cu informaţiile referitoare la serviciile oferite, datele
personale vor fi păstrate pentru o perioadă necesară procesării solicitărilor. În cazul în
care Utilizatorul care deţine un cont pe siteul www.job-find-eu.com,
www.boroka-lakopark.ro datele personale
vor fi păstrate până la solicitarea titularului contului, pentru a fi inactiv ori în cazul în
care devine inactiv.
Drepturile şi obligaţiile Utilizatorului conform GDPR
1. Dreptul de acces la datele prelucrate – Conform GDPR Utilizatorul are dreptul
de a accesa datele personale pe care le deţinem, solicitând urătoarele informaţii:
scopul prelucrării datelor personale; categoriile de date cu caracter personal în cauză;

destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal; perioada pentru care
vor fi stocate datele cu caracter personal;
Prin furnizarea informaţiilor nu se percep vreo taxă, însă în cazul solicitărilor vădit
nefondate, excesive sau repetitive, această operaţiune poate fi taxată, iar şi refuzată de
către operator.
Operatorul va răspunde solicitărilor de acces la datele personale într-o perioadă
rezonabilă de până la o lună, care va putea fi prelungită, în anumite situaţii, cu încă o
lună.
2. Dreptul la rectificarea datelor
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de
scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine
completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea
unei declaraţii suplimentare.
3. Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri,
Utilizatorul are dreptul de a obţine ştergerea sau distrugerea Datelor colectate sau
prelucrate, cu excepţia cazurilor în care Trans-dental Tourism va fi nevoit să păstreze
Datele utilizatorului din motive legale sau juridice.
Operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, în cazul în care există
unul dintre următoarele motive:
- datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
- persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
- persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) dreptul la
opoziţie
- există neclarităţi legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;

- datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului;
- datele cu caracter personal aparţin unor copii, cu vârsta sub 16 ani.
4. Dreptul la restricţionarea prelucrării – Utilizatorul, conform art. 18 al
Regulamentului,

poate

solicita restricţionarea procesării

Datelor

prelucrate.

Restricţionarea prelucrării înseamnă limitarea prelucrării datelor Utilizatorului, în
anumite circumstanţe specifice, şi anume:
- exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (Utilizator), pentru o perioadă
care permite operatorului să verifice corectitudinea Datelor;
- prelucrarea este ilegală şi persoana vizată (Utilizatorul) se opune ştergerii Datelor şi
solicită restricţia de utilizare a acestora;
- operatorul nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de
persoana vizată (Utilizator) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenţii
legale;
- persoana vizată s-a opus prelucrării, conf. art. 21. alin. 1., pentru intervalul de timp
în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorilor prevalează asupra celor ale
persoanei vizate.
5. Dreptul la portabilitatea datelor – Utilizatorul are dreptul de a muta, a copia sau
de a transfera datele, de care este interesat, din baza de date a Operatorului, în cazul
în care datele sunt procesate prin mijloace automate; persoana vizată a dat
consimţământul pentru prelucrare ori prelucrarea este necesară pentru a îndeplini
condiţiile stipulate printr-un contract.
6. Dreptul de a ridica obiecţii – În cazul apariţiei unui interes legitim, Utilizatorul va
putea opune în orice moment prelucrării datelor sale personale. Conform art. 21
persoana vizată are dreptul de a se opune la:
-prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct;
-prelucrarea datelor pentru realizarea de profiluri;

-prelucrarea datelor prin mijloace automate;
-prelucrarea în scopuri ştiinţifice sau istorice.
7. Dreptul de a retrage consimţământul în orice moment – GDPR recunoaşte
dreptul Utilizatorului de a retrage consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimţământ. Retragerea
consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimţământului
înainte de retragerea acestuia.
8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă –
Utilizatorul are dreptul de a depune plângere în faţa Autorităţii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal www.datepersonale.ro .
Trans-dental
Tourism se obligă să notifice autoritatea de supraveghere competentă, în
Boróka Lakópark
cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, dacă a luat
cunoştinţă de acesta.
Încălcarea securităţii datelor personale înseamnă orice act, care duce, în mod
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea
neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt
mod, sau la accesul neautorizat la acestea.
9. Dreptul de a opune prelucrării datelor atunci când desfăşurăm acţiuni în
interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terţ – Utilizatorul are
dreptul de a opune în orice moment prelucrării datelor atunci când o astfel de
prelucrare se bazează pe un interes legitim.
10. Dreptul de a dezactiva Cookies – Siteul foloseşte indicatori de tip Cookie.
Utilizatorul are dreptul de a dezactiva modulele cookie.
În cazul în care Utilizatorul formulează o solicitare pentru servicii prin intermediul
site-ului www.job-find-eu.com,
www.boroka-lakopark.ro acesta este de acord să furnizeze toate informaţiile şi
datele cu caracter personal necesare executării Contractului. În acest sens, Utilizatorul
înţelege şi acceptă că pentru executarea corespunzătoare a Contractului informaţiile
furnizate de Utilizator trebuie să fie în orice moment complete, exacte şi actuale.

SECURITATEA PRELUCRĂRII
Trans-dental
Tourism a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice de prelucrare a
Boróka Lakópark
datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele
Utilizatorilor cu caracter personal împotriva oricăror acţuni de acces neautorizat,
utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau
pierdere accidentală. Toţi angajaţii şi colaboratorii Trans-dental
Tourism, precum şi
Boróka Lakópark
orice terţe părţi care acţionează în numele şi pe seama Trans-dental
Tourism sunt
Boróka Lakópark
obligaţi să respecte confidenţialitatea datelor personale ale Utilizatorilor şi cerinţele
GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei politici.
ACTUALIZAREA POLITICII
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor
modificări periodice de conţinut, prin actualizarea site-ului www.job-find-eu.com
www.boroka-lakopark.ro
Dacă aveţi întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm şi folosim datele
dumneavoastră cu caracter personal sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile
dumneavoastră vă rugăm să ne contactați la adresa de email office@trans-dental.com
office@boroka-lakopark.ro

