Politica priviid proecctia aeclor pcrsoodalc
Fud atia Olimpica Romada

Fud atia Olimpica Romada vă urează bun venit pe pagina sa web şi vă mulțumește pentru interesul
manifestat faţă de fundate şi prrdusele si serviciile sale.
Acrrdăm atenţie detaliata prrtejării datelrr dvs. persrnale şi vrem să vă simţiţi în siguranţă în tmpul
vizitării paginilrr nrastre de internet si in relatrnarea directa, prin trate mijlracele de crmunicare puse
la disprzite de catre fundata nrastra.
Prrtecţia vieţii dvs. private în faza de prrcesare a datelrr persrnale crnsttuie un aspect relevant pentru
nri, de care ţinem seama în cursul desfăşurării prrceselrr nrastre rperatrnale. atele persrnale ale
vizitatrrilrr paginilrr nrastre de internet si cele crlectate fzic sau pe alte canale rnline de la clienti si
prtentalii nrstri client sunt înregistrate şi prrcesate in siguranta si crnfrrm prevederilrr legale privind
prrtecţia datelrr valabile în Rrmania si detaliate prin Regulamentul General privind Prrtecta atelrr.
atele de identfcare ale Fud atici Olimpica Romada sunt urmatrarele: C.I.F.: 10988070, sediul srcial:
Str. Pictrr Arthur Verrna, Nr. 1, Sectrr 1, Bucurest.
Fud atia Olimpica Romada face parte din Grupul Tiriac (Tiriac Hrldings) si prate desfasura relati
crmerciale cu restul crmpaniilrr parte a acestui, fara a se limita la aceste crmpanii. Acest lucru nu
implica transferul datelrr dvs. cu caracter persrnal catre alte crmpanii ale Grupului Tiriac.
Fud atia Olimpica Romada prate transmite date cu caracter persrnal catre crmpaniile cu care
rpereaza in scrpul derularii crntractelrr si in baza interesului sau legitm si catre crmpania ITH
Management Ofce, in calitate rperatrr asrciat.
Prelucrarea datelrr inseamna rperatuni precum: crlectarea, inregistrarea, rrganizarea, strcarea,
mrdifcarea, extragerea, crnsultarea, utlizarea, transmiterea, crmbinarea, restrictrnarea, stergerea,
distrugerea, arhivarea datelrr cu caracter persrnal etc.
In crntnuarea prezentei Prlitci privind prelucrarea datelrr cu character persrnal se va face referire la
“Client”.
Prin utlizarea termenului “Client” Fud atia Olimpica Romada intelege rrice reprezentant al publicului
larg, cu care fundata intra in crntact si nu reprezinta r limitare la persrana care a achizitrnat un prrdus
/ serviciu sau cu care exista un crntract in derulare.

Mo alieati prid carc obtidc Fud atia Olimpica Romada aeclc.
atele sunt rbtnute direct de la Client si/sau de la un imputernicit al Clientului (in mrmentul in care se
crmpleteaza frrmulare sau drcumente, este accesata pagina de internet, aplicatile rnline, sau prin
rrice alte mijlrc de crmunicare).

In plus, Fud atia Olimpica Romada prate rbtne datele de mai sus prin crnsultarea unrr surse externe.
Prin surse externe intelegem insttuti si autrritat publice, registre si ghiduri publice, infrrmati pe care
le-at facut disprnibile publicului prin srcial media, cat si pe internet.
Trtrdata, datele prt f rbtnute si de la rperatrrii nrstri asrciat rri de la rperatrrii pentru catre suntem
imputernicit.
Clientul prate pune la disprzite date cu caracter persrnal prin crmpletarea unrr frrmulare din website,
prin crntract, prin facturi fscale emise acestuia, prin partciparea la diverse actuni de marketng ale
fundatei, in cadrul carrra a crmpletat frrmulare, etc.
Inregistrarea la newsleter
Pe pagina nrastră web publicul are eventual prsibilitatea de a se abrna la diverse newsletere, datele
rferite la abrnare vrr f utlizate exclusiv in scrp de marketng, în măsura în care nu aţi crnsimţit la alte
utlizări ale datelrr. Aveţi prsibilitatea de a rpri rricând abrnamentul la newsleter, utlizând
prsibilitatea de dezabrnare rferită în newsleter sau prin crmunciarea unei srlicitari scrise catre adresa
dataprrtectrnn@triacltd.rr.
Tcmciuri juri icc id baza carora prclucrcaza Fud atia Olimpica Romada aeclc cu caracecr pcrsoodal.
Fud atia Olimpica Romada prelucreaza datele cu caracter persrnal in baza urmatrarelrr temeiuri
juridice:
o

o

pentru executarea unui crntract la care Clientul sau persrana vizata este parte (de ex: vanzare –
cumparare prrduse, furnizarea de servicii suprrt pentru prrdusele achizitrnate, trimiterea de
nrtfcari/infrrmari cu privire la serviciul achizitrnat).
in baza interesului legitm al Fud atici Olimpica Romada (spre ex: srndare in vederea dezvrltarii si
imbunatatrii prrduselrr si serviciilrr, rptmizarea prrceselrr, centralizarea rperatunilrr si
mentnerea unei baze de date interne, analize statstce cu privire la prrtrfrliul de Client, analizarea
si minimizarea riscurilrr fnanciare, reputatrnale la care se expune fundata in legatura cu punerea
la disprzite a serviciilrr si prrduselrr, furnizarea de raspunsuri la srlicitarile clientlrr sau a
publicului);
o

in baza crnsimtamantului Clientului, daca acesta a frst acrrdat (de ex: in caz de marketng);

o

in baza interesului persranei vizate (ex: infrrmari privind serviciile achizitrnate).

Scopurilc id carc prclucrcaza Fud atia Olimpica Romada aeclc cu caracecr pcrsoodal.
Scrpurile pentru care Fud atia Olimpica Romada prelucreaza datele cu caracter persrnal sunt:
o
o

furnizarea de prrduse si servicii, prin intermediul tuturrr canalelrr disprnibile in acest sens (de
ex: lrcata fzica Crmplex Sprrtv Irn Tiriac, internet, telefrn etc.);
identfcarea persranelrr vizate atat in lrcatile fzice aferente Fundatei, cat si prin intermediul
mijlracelrr de crmunicare (de ex: telefrn, e-mail, prsta, internet);

o

o

o

o

o
o

o

o
o

o

o
o
o
o

centralizarea rperatunilrr si mentnerea unei baze de date interne, in care sa fe strcate
infrrmatile cu privire la persranele vizate, pentru a putea f utlizate de catre departamentele si
structurile Fud atici Olimpica Romada in actvitatea acestrra (de ex: utlizarea acestrr date presupune
prelucrarea acestrra de catre aplicatile interne ale Fud atici Olimpica Romada, care sunt utlizate de
catre departamentele relevante in desfasurarea actvitati);
crntactarea Clientului/altei persrane vizate prin intermediul mijlracelrr de crmunicare cu
scrpul de a-i aduce la cunrstnta/nrtfca infrrmati despre prrdusele si serviciile Fud atici Olimpica
Romada crntractate (de ex: expirare termen, mrdifcare/crmpletare caracteristci /crsturi
/functrnalitat /benefcii servicii);
furnizarea de servicii suprrt pentru srlicitarile Clientului/persranei vizate (de ex: infrrmati
aditrnale despre prrdusele, actualizarea unrra din datele de identfcare, derularea de investgati cu
privire la disfunctrnalitat ale prrduselrr si/sau serviciilrr rferite, srlutrnarea cererilrr, reclamatilrr si
pettilrr frrmulate), atat in lrcatile fzice ale Fud atici Olimpica Romada, cat si prin intermediul
mijlracelrr de crmunicare (de ex: telefrn, e-mail, prsta);
crearea sau analizarea de prrfluri pentru imbunatatrea prrduselrr/serviciilrr, pentru
efectuarea rricarrr alte tpuri de prrmrvare a prrduselrr/serviciilrr, sau pentru efectuarea de actvitat
de marketng direct prin intermediul rricarrr mijlrace de crmunicare (de ex: crmunicarea prin prsta,
telefrn, fax, e-mail, SMS a unrr reclame adresate in mrd direct si specifc unei anumite persrane) in
cazul in care Clientul a acceptat aceasta prin intermediul rricarei srlicitari sau frrmular al fundatei, in
baza de crnsimtamant.
realizarea de actvitat de marketng sau publicitate de tp general, actvitat de fdelizare a
clientelei in baza de crnsimtamant si realizarea de srndaje (rnline, prstal sau telefrnic).
identfcarea situatilrr in care utlizatrrii de retele de srcializare sunt client ai fundatei in
vederea efectuarii de marketng persrnalizat, crnfrrm rptunii Clientului exprimate prin frrmulare ale/
emise de fundate.
analizarea crmprrtamentului Clientului/rricarei persrane care acceseaza site-ul, prin frlrsirea
de crrkies, atat ale fundatei, cat si ale tertlrr, cu scrpul de a furniza un crntnut general sau
partcularizat, rferte adaptate intereselrr utlizatrrilrr –pentru infrrmati detaliate despre Prlitca de
crrkies te rugam sa crnsult pagina nrastra web;
pentru prrgrame de lrialitate crnstând în rferirea unrr avantaje, reduceri, discrunturi pentru
recrmpensarea fdelităţii clientului.
efectuarea de analize interne (incluzand analize statstce), atat cu privire la prrduse/servicii, cat
si cu privire la prrtrfrliul de client, pentru imbunatatrea si dezvrltarea de prrduse/servicii, precum si
efectuarea de studii si analize de piata cu privire la prrdusele/serviciile fundatei pentru imbunatatrea si
dezvrltarea prrduselrr/serviciilrr;
arhivarea atat in frrmat fzic, cat si electrrnic a drcumentelrr, realizarea de servicii de
registratura a crresprndentei adresate fundatei si expediata de catre fundate, precum si realizarea de
actvitat de curierat;
srlutrnarea litgiilrr, investgatilrr sau rricarrr altrr petti/plangeri/srlicitari la care fundata
este parte;
efectuarea unrr crntrrale de risc asupra prrcedurilrr si prrceselrr fundatei, precum si
realizarea de audituri sau investgati ale fundatei;
realizarea de raprrtari catre insttutile crmpetente crnfrrm reglementarilrr legale aplicabile;
pentru inregistrarea vider a prezentei persranelrr in lrcatile fzice ale fundatei, cu scrpul de a
mentne un nivel ridicat de securitate.

o

pentru r serie de scrpuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern etc.), acestea
find intrtdeauna crmpatbile cu scrpurile principale, pentru care datele respectve au frst inital
crlectate de catre fundate.

Rcalizarca c profluri soi cciziilc aueomaec la diviclul Fud atici Olimpica Romada.
In vederea furnizarii de servicii si prrduse fundata prate realiza diverse prrfluri cu privire la Clienti sai.
Aceste prrfluri nu presupun luarea de decizii exclusiv autrmat. Astel de prrfluri sunt utlizate in
vederea segmentarii prrtrfrliului de Client pentru dezvrltarea prrduselrr si serviciilrr, precum si
pentru asigurarea prrmrvarii persrnalizate a prrduselrr fundatei, cat si pentru asigurarea efectuarii
actvitatlrr de marketng direct tnand crnt de prrdusele detnute de catre Client, istrricul tranzactrnal
si preferintele acestrra rezultate din mrdalitatea de utlizare a prrduselrr si serviciilrr nrastre.

Idrcgisoerarca codviorbirilor eclcfodicc rcalizaea c caerc Fud atia Olimpica Romada.
Cu acrrdul Clientului/persranei vizate exprimat inainte de fecare crnvrrbire telefrnica, fundata prate
inregistra si pastra crnvrrbirile telefrnice catre/de la centralele telefrnice ale fundatei. Fundata
urmeaza a utliza aceste infrrmati exclusiv in scrpul imbunatatrii serviciilrr sale, investgarii anumitrr
situati, pentru a face prrba anumitrracrrduri date de catre Client, sau pentru a le frlrsi ca prrba in
instanta in cazul unui litgiu.

Modieorizarca vii co rcalizaea c caerc Fud atia Olimpica Romada.
Pentru asigurarea unui nivel inalt de securitate crrespunzatrr desfasurarii actvitati rperatrnale,
lrcatile fzice ale fundatei sunt mrnitrrizate vider. In aceste lrcati exista marcaje crrespunzatrare cu
simbrluri specifce inregistrarii vider, urmate de mesajul ”Zrna supravegheata vider”.

Duraea c timp pcderu carc prclucrcaza Fud atia Olimpica Romada aeclc cu caracecr pcrsoodal.
In vederea realizarii scrpurilrr sus-mentrnate, datele cu caracter persrnal vrr f prelucrate de catre
fundate pe trt parcursul relatei crntractuale si dupa fnalizarea acesteia in vederea crnfrrmarii cu
rbligatile legale aplicabile in drmeniu, inclusiv, dar fara limitare, la disprzitile in materia arhivarii.
Prelucrarea datelrr care se intemeiaza pe acrrdul Clientului (de ex: in caz de marketng direct si/sau
prrmrvare de servicii si prrduse, inscriere la newsleter electrrnic) vrr f prelucrate de catre fundate
fara r limitare de perirada, cu prsibilitatea de retragere a crnsimtamantului Clientului la rrice mrment,
care in plus va f readusa in vederea Clientului la r frecventa de cel mult 5 (cinci) ani.
Termenul de arhivare a datelrr prelucrate de Fud atia Olimpica Romada este de: 10 ani.

Termenul de prescripte a datelrr prelucrate de Fud atia Olimpica Romada este de: 10 ani.
Termenul de prelucrare a datelrr in scrpul rezrlvarii prrblemelrr juridice la nivel de Fud atia Olimpica
Romada este de: 10 ani.

Dcsotidaearii aeclor cu caracecr pcrsoodal eradsomisoc c Fud atia Olimpica Romada.
estnatarii datelrr prt f:
o

Crmpania ITH Management Ofce – furnizrr de crnsultanta al Fundatei Olimpica Rrmana.
-

o

o

persrane imputernicite:

Furnizrri de servicii: servicii IT (mentenanta, dezvrltare srfware), arhivare in frrmat fzic si/sau
electrrnic; curierat; utlitat; audit; serviciilrr de suprrt; furnizrri de cercetare de piata, de transmitere a
crmunicarilrr de marketng, de mrnitrrizare a trafcului si crmprrtamentului utlizatrrilrr,
instrumentelrr rnline, de servicii de persrnalizare a diferitelrr tpuri de marketng, de servicii de
marketng prin intermediul resurselrr srcial media, de servicii de realizare a crntnutului frrmelrr de
marketng; de servicii de recuperare creante si/sau crlectare a debitelrr, evaluatrri, agenti media.
-

o

rperatrri asrciat:

autrritat si insttuti:

Organe judiciare din Rrmania si din alte tari, precum membrii ai instantelrr judecatrrest,
instantelrr arbitrale, parchetelrr.
Insttuti de investgare si suprrt pentru incidente de securitate cibernetca.
In vederea indeplinirii scrpurilrr mentrnate mai sus este prsibil ca Fud atia Olimpica Romada sa
transfere unele sau trate categrriile de date cu caracter persrnal in afara Rrmaniei sau statelrr din
cadrul UE/SEE. SEE este alcătuit din țările Uniunii Eurrpene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Nrrvegia.
Acest tp de transfer de date prate avea lrc dacă serverele nrastre (respectv, lrcul unde strcăm datele)
sau furnizrrii și prestatrrii nrștri își au sediul în afara SEE.
Înainte de a transfera date cu caracter persrnal din Spațiul Ecrnrmic Eurrpean (SEE) ne vrm asigura că
există garanții adecvate care trebuie utlizate, inclusiv semnarea unui Acrrd de Transfer de ate, în
crnfrrmitate cu cerințele Uniunii Eurrpene și, dacă este necesar, vrm rbține autrrizația Autrrității
Crmpetente pentru Prrtecția atelrr. Enttatea care primește datele cu caracter persrnal trebuie să
respecte principiile de prelucrare a datelrr cu caracter persrnal prevăzute în Prrcedura privind
Transferul Transfrrntalier al atelrr.

Drcpeurilc Clicdeului / pcrsooadci viizaec soi mo alieatilc c cxcrciearc a accsoeora.

1. Drcpeul c acccso la aeclc pcrsoodalc - inseamna dreptul Clientului de a avea acces la datele din
frrmularul crmpletat.
acă Clientul crnsidera ca această Prlitcă de prelucrare a datelrr cu caracter persrnal nu este
sufcient de clarifcatrare, accesta prate avea acces la infrrmații prin transmiterea unei cereri la
adresa dataprrtectrnn@triacltd.rr de unde puteți afa:
- care e scrpul prelucrării datelrr persrnale?
- ce categrrii de date cu caracter persrnal sunt în cauză?
- care sunt destnatarii cărrra le-au frst furnizate datele cu caracter persrnal?
- care este perirada pentru care vrr f strcate datele cu caracter persrnal?
2. Drcpeul la rcctifcarca aeclor – în cazul în care Clientul sesizeaza că datele persrnale sunt
inexacte sau incrmplete, acesta are dreptul de a srlicita rectfcarea sau crmpletarea acestrr
date prin transmiterea unei srlicitări la adresa: dataprrtectrnn@triacltd.rr.
În cazul în care datele cu caracter persrnal nu sunt intrrduse de Client, ca persrană vizată,
acesta are dreptul să srlicite rrice infrrmații disprnibile cu privire la rriginea lrr, iar aceasta ii va
f furnizată în măsura în care este disprnibilă și numai dacă se prate identfca autrrul furnizării
datelrr. Pentru aceasta va trebui sa ni se furnizeze datele despre Client care sa demrnstreze ca
furnizarea datelrr nu este făcută prin acțiunea sa directă.
Clientul prate srlicita separat să cunrasca dacă datele sunt prelucrate sau nu, iar in caz
afrmatv, prate srlicita accesul la acestea, precum si anumite infrrmati despre acestea. La
srlicitarea Clientului, acesta va putea primi si r crpie a frrmularului crmpletat sau un alt frrmat
pe care fundata il detne.
Clientul trebuie să cunrasca faptul că rrice rectfcare se va putea face într-r periradă de minim
r lună, dar, în crndiții speciale aceste termen putem să îl extndem la druă luni, situație în care
Clientul va f infrrmat cu privire la prelungire.
e asemenea, dacă nu vrm da curs cererii Clientului de rectfcare sau nu ii vrm răspunde, dar și
în cazul în care nu vrm ajunge la r înțelegere în privința termenului de rectfcare, Clientul are
dreptul de a depune r plângere la Autrritatea Națirnală de Supraveghere a Prelucrării atelrr
cu Caracter Persrna și la r cale de atac în instanță.







3. Drcpeul la soecrgcrca aeclor sau “ reptul de a f uitat” – este dreptul Clientului de a rbține din
partea srcietății nrastre ștergerea datelrr cu caracter persrnal de pe site, fără întârzieri
nejustfcate, iar nri, ca rperatrri, avem rbligația de a da curs cererii în cazul în care există unul
dintre mrtvele:
datele nu mai sunt necesare pentru scrpurile pentru care au frst crlectate sau prelucrate;
Clientul isi retrage crnsimțământul pe baza căruia are lrc prelucrarea;
atunci când Clientul se rpuneți prelucrării datelrr sale;
când există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelrr cu caracter persrnal;
dacă intervine r rbligație legală pe care r vrm respecta în calitate de rperatrr;



dacă datele cu caracter persrnal aparțin unrr crpii, cu vârsta sub 16 ani, iar părinții sau persranele
care exercită drepturile părinteșt își retrag crnsimțământul acrrdat.

La rândul nrstru, în funcție de tehnrlrgia disprnibilă și de crstul implementării, vrm lua măsuri
rezrnabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a infrrma trți prrcesatrrii care au avut acces la datele
persrnale referitrr la faptul ca Clientul a srlicitat ștergerea acestrra, inclusiv a crpiilrr sau link-urilrr
care fac trimitere la datele respectve.
Situațiile în care NU avem rbligația de a da curs cererii Clientului de a ștrerge datele persrnale sunt:
-

exercitarea dreptului la liberă exprimare și la infrrmare;
respectarea unei rbligații legale;
mrtve de interes public, în drmeniul sănătății publice;
scrpuri de arhivare în interes public, cercetare ștințifcă sau istrrică rri în scrpuri
statstce;
crnstatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4.

Drcpeul la rcsoericţiodarca acccsoului la aeclc pcrsoodalc – semnifcă una dintre următrarele
situații:
 Rectfcare datelrr incrrecte sau inexacte, Clientul prate srlicita să se restricțirneze accesul
la acestea în perirada necesară verifcării datelrr și rectfcării;
 dacă Clientul descrpera că prelucrarea este ilegală, dar trtuși nu drreste ștergerea datelrr
cu caracter persrnal, srlicitând în schimb restricțirnarea utlizării lrr;
 dacă srcietatea nrastră nu mai are nevrie de datele persrnale sau s-a împlinit termenul de
strcare, însă Clientul drreste să le păstrăm pentru a le utliza la r acțiune în instanță;
 dacă Clientul este împrtriva prelucrării, în crntnuare, prate srlicita restricțirnarea
accesului la datele sale persrnale atât tmp cât verifcăm dacă drepturile nrastre legitme ca
rperatrri prevalează asupra dreptului Clientului de a se rpune prelucrării. e asemenea,
dacă există situația ridicării restricției la prelucrare, Clientul va f infrrmat în tmp utl.

5.

Drcpeul c a rceragc codsoimeamadeul - pentru prelucrarea datelrr numai în cazul în care datele
Clientului se prrceseaza ca urmare a acrrdului exprimat, acesta are prsibilitatea în rrice mrment să
transmita un e-mail la adresa dataprrtectrnn@triacltd.rr prin care să anunte că nu mai este de
acrrd cu prelucrarea datelrr persrnale. Retragerea acrrdului/crnsimtamantului prelucrarii datelrr
sale persrnale are ca efect incetarea crmunicărilrr și prelucrării, precum si a crlabrrarii. Retragerea
crnsimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza crnsimtamantului inainte de
retragerea acestuia.

6.

Drcpeul la poreabilieaeca aeclor – este prsibilitatea pe care Clientul r are de a primi datele
furnizate în frrmatul utlizat de nri în mrd curent, dar care prate f citt autrmat. e asemenea,
Clientul are prsibilitatea să ne srlicite ca aceste date să le transmitem – să le prrtăm – autrmat altui
rperatrr (enttate juridică), așa cum ne va indica.

7.

Drcpeul c a soc opudc prclucrării – se aplică drar pentru situațiile sau cazurile partculare în
care Clientul se afa; este dreptul Clientului de a ne srlicita să nu prelucrăm datele sale în scrpul
creării de prrfluri. Excepție de la această regulă face situația în care există mrtve legitme care
prevalează asupra dreptului Clientului la rprziție, cum ar f: crnstatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanță, al Clientului sau al altui utlizatrr.

Trate drepturile mentrnate mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la
sediul crmpanei srs. Nrrdului nr. 24-26, sectrr 1, Bucurest, sau la adresa de email:
dataprrtectrnn@triacltd.rr cu referinta "sooliciearc GDPR”, cu excepția dreptului de a vă adresa
Autrrității Națirnale pentru Supravegherea Prelucrării atelrr cu Caracter Persrnal și justției (prin
exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa inaintata autrrității crmpetente.

