DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
În vederea îndeplinirii intereselor legitime ce rezultă din desfășurarea obiectului său de
activitate, pentru scopuri de marketing, publicitate și scopurile descrise în “Termeni și
Condiții”, pentru ca societatea BITOLIA GALLERY S.R.L. să prelucreze date cu caracter
personal și orice alte informații furnizate în cadrul relației acesteia cu clienții, în condițiile
prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) nr. 679/2016, pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date,
Subsemnata/subsemnatul Beneficiar, identificat potrivit formularului de inregistrare pe site
îmi dau consimțământul ca societatea BITOLIA GALLERY S.R.L. să prelucreze datele
mele cu caracter personal, cum ar fi: numele și prenumele, adresa de domiciliu și/sau adresa
de corespondență, data și locul nașterii, vârsta, sexul, codul numeric personal, semnatura,
numărul de telefon, adresa de e-mail, datele privind actul de identitate, date privind contul
bancar, identificatori online, și sunt de acord să fiu informat/ă printr-una dintre următoarele
modalități de comunicare: poștă, telefon, e-mail.
Înțeleg că acest consimțământ, așa cum a exprimat mai sus, poate fi retras în orice moment,
fără a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii.
Înțeleg că potrivit legislației privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiez de
următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la
ștergerea datelor - în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, dreptul la
restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu
face obiectul unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri, și dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal în măsura în care consider necesar.
Înțeleg că îmi pot exercita aceste drepturi printr-o cerere adresată societății BITOLIA
GALLERY S.R.L. prin transmiterea unui e-mail la adresa: legal@bitolia.ro.
Am luat la cunostință că informații detaliate despre prelucrarea datelor cu caracter personal se
găsesc pe site-ul societății BITOLIA GALLERY S.R.L. www.bitolia.ro

