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Politica privind protecția datelor cu caracter personal
Legislația relevantă
Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD sau GDPR).
Regulamentul (UE) 2016/679 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi
direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.
Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date;
Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în
sectorul comunicațiilor electronice;
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video.
Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării
S.C. FORVELOS S.R.L. prin ARCUS ARCHERY CENTER (se va menționa în continuare “Unitatea”) este responsabilă
pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră (se va menționa în continuare “Dumneavoastră”) personale conform
legislației descrise mai sus.
Unitatea colectează și prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor interesate de serviciile pe care unitatea
noastră le poate pune la dispoziție.
Putem colecta datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv de la Dumneavoastră, prin intermediul unor
formulare web, formulare editabile, prin formulare tipărite, prin discuție directă, prin cărți de vizită, prin înregistrare
camere de video de orice formă (CCTV, Multiview, antrenamente de tehnică etc.) și/sau telefonic.
Odată ce ați înregistrat și/sau ați transmis date cu caracter personal către noi, prin mijloacele puse la dispoziție și
descrise mai sus, ați fost de acord cu folosirea acestor date în conformitate cu această informare.
Unitatea procesează numai date cu caracter personal care se încadrează în categoria “date personale nesensibile”.
Colectăm de la clienții noștri și prelucrăm doar date cu caracter personal care să ne permită:
• Înscrierea în baza noastră pentru folosirea serviciilor oferite (“Date Personale” conform fișei de înscriere nume, prenume, cod numeric personal, data nașterii, sex, adresă de domiciliu, date de contact, imaginea
persoanei);
• Trasabilitatea folosirii serviciilor oferite;
• Înregistrări video de CCTV respectiv de antrenamente;
• Să transmitem emailuri periodice (adresă de email);
• Să analizăm eligibilitatea datelor personale nesensibile;
• Să dezvoltăm proiecte și să asigurăm managementul proiectului – tipurile de informații depind în funcție de
proiect și vor face obiectul prevederilor contractuale specifice, agreate și semnate cu fiecare client (dacă este
cazul).
Unitatea nu folosește datele Dumneavoastră cu caracter personal în scopul identificării unor aspecte ale personalității
sau pentru alte aspecte decât cele prezentate mai sus, fără consimțământul Dumneavoastră scris. Nu vom oferi datele
Dumneavoastră cu caracter personal unor alți destinatari, cu excepția solicitărilor exprese ale autorităților de control
din Romania. Datele Dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate în tari din afara UE sau SEE, sau către
organizații internaționale.
Protejăm datele Dumneavoastră cu caracter personal colectate și procesate prin reglementari tehnice și
organizatorice adecvate (inclusiv din punct de vedere al securității). De asemenea, protejam datele Dumneavoastră
cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate, prelucrării ilegale, distrugerii, pierderii.
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Accesul la datele Dumneavoastră cu caracter personal este strict limitat la acele persoane care au nevoie sa le
cunoască. Persoanele care au acces la aceste date vor menține confidențialitatea acestora.
Durata de stocare a datelor Dumneavoastră
Este reprezentată de timpul necesar pentru asigurarea desfășurării activităților pentru care datele au fost colectate.
Datele necesare vor fi stocate și păstrate de către Unitate până în momentul la care vă retrageți consimțământul
acordat. După acest moment, Datele Personale se șterg și/sau se distrug din evidențele/bazele de date ale Unității și
conform legislației în vigoare.
Link-uri către alte site-uri
Dorim să vă informăm că website urile Unității (www.arcusonline.ro și subdomeniile și/sau alte domenii) ar putea
conține link-uri către alte website-uri care nu sunt guvernate de Politica noastră privind protecția datelor cu caracter
personal, ci de alte declarații de confidențialitate care ar putea fi diferite. Recomandăm utilizatorilor să analizeze
politica de păstrare a confidențialității de pe fiecare site web vizitat înainte de a divulga informații cu caracter personal.
Drepturile Dumneavoastră
Aveți următoarele drepturi referitoare la datele Dumneavoastră cu caracter personal:
• Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunea de prelucrare a Datelor Personale
efectuate de către Unitatea;
• Dreptul la acces: dreptul de a obține din partea Unității o confirmare că aceasta prelucrează sau nu Date
Personale și, în caz afirmativ, acces la datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date;
• Dreptul la rectificare: dreptul de a obține de la Unitate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor
Personale inexacte sau completarea Datelor Personale care sunt incomplete;
• Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține de la Unitate, fără întârzieri nejustificate, ștergerea Datelor
Personale, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate sau prelucrate de către Unitate; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru
prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale efectuate de
Unitate; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal de către Unitate; (v) Datele Personale trebui șterse
pentru respectarea unei obligații legale care revin Unității;
• Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține de la Unitate restricționarea prelucrărilor Datelor
Personale în oricare din următoarele situații: (i) Dumneavoastră contestați exactitatea datelor pe care le
prelucrează Unitatea; (ii) Prelucrarea Datelor Personale de către Unitate este ilegală iar Dumneavoastră nu
doriți Ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor de către Unitate; (iii) Unitatea nu
mai are nevoie de Datele Personale, dar Dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării,
veți fi informat ulterior de către Unitate înainte de ridicarea restricției de prelucrare;
• Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi de la Unitate Datele Personale și pe care le-ați furnizat
operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite
aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când
prelucrarea se bazează pe consimțământul Dumneavoastră sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace
automate;
• Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legale de situația particulară personală, prelucrării
efectuate de Unitate având ca temei juridic interesul legitim al acestuia;
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri
(orice prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale) care
produce efecte juridice care privesc minorul sau care îi afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
• Alte drepturi suplimentare care rezida din deciziile automate privind datele cu caracter personal;
Cum puteți solicita ștergerea datelor Dumneavoastră cu caracter personal?
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa de mail și (ii) prin
poștă/curier la adresa societății. După primirea cererii, Unitatea va reveni către Dumneavoastră cu un răspuns în mod
gratuit și fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii Dumneavoastră. Această
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perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul
cererilor. Menționam că pentru a putea procesa cererea este posibil să vă solicitam și informații suplimentare. Unitatea
vă informează cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele
întârzierii.
În cazul în care Unitatea nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, Unitatea vă informează, fără întârziere și
în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri.
Totodată, aveți dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,
adresa de mail de contact: anspdcp@dataprotection.ro, în cazul în care doriți să vă apere drepturile și să solicitați
remedierea situației sale, în cazul unei încălcări a protecție prelucrării Datelor Personale de către Unitate.
Modificări aduse acestei politici
Unitatea poate modifica Politica privind protecția datelor cu caracter personal. Când vom aduce modificări acestei
politici, vom modifica data la care informațiile au fost actualizate pe site-ul nostru. Vă recomandăm să recitiți periodic
aceasta politică.
Întrebări referitoare la Politica privind protecția datelor cu caracter personal și aplicarea acesteia
Puteți parcurge oricând Politica privind protecția datelor cu caracter personal, accesând site-ul nostru la
adresa: www.arcusonline.ro (si/sau subdomenii)
Pentru orice intrebare / neclaritate referitor la modul în care administram datele Dumneavoastră cu caracter personal
vă rugam să ne contactați la adresa center@arcusonline.ro
Ultima actualizare: 2019-10-11

