ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
Îmi exprim în mod liber și neechivoc CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL, de către FLY POINT RO S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, strada Dionisie Lupu, nr. 70-72, Corp
A, et. 1, Camera 1, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comerţului J40/14942/2013, cod unic de înregistrare
- CUI 32549016, cont bancar RO65RZBR0000060016343820 deschis la Raiffeisen Bank sucursala Piata Romana,
reprezentată prin Marian Mocanu, în calitate de Administrator, denumit în cele ce urmează ”FLY POINT RO S.R.L
Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, este descris în cele ce urmează.
I.

Definiții:
“Legea
privind
datelor”

protecția

Înseamnă legea privitoare la protecția datelor și a vieții private,
inclusiv RGPD, precum și orice ghiduri sau coduri de practică
statutare emise de Autoritatea /Autoritățile responsabile cu Protecția
Datelor.
“RGPD”
Înseamnă, cu începere de la 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date ("Regulamentul General
Privind Protecția Datelor");
”Date cu caracter
orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana
personal”
vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată,
direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi
un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online,
sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice,
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
"Prelucrare"
înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea
sau distrugerea;
"Operator"
Societatea FLY POINT RO S.R.L care stabileşte scopurile şi mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal;
"Persoană împuternicită de înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
operator"
organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele FLY POINT
RO S.R.L;
"Destinatar"
înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent
dacă este sau nu o parte terţă.
”Parte terţă"
înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau
organism altul decât salariatul FLY POINT RO S.R.L, persoana împuternicită de
FLY POINT RO S.R.L şi persoanele care, sub directa autoritate a FLY POINT
RO S.R.L sau a persoanei împuternicite de FLY POINT RO S.R.L, sunt
autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
”Autoritatea pentru Protecția Înseamnă autoritatea de supraveghere competentă, responsabilă în materie de
Datelor”
protecția vieții private sau a datelor, din jurisdicția FLY POINT RO S.R.L;
II. Categorii de date prelucrate în temeiul prezentului acord:
- Date de identificare (nume, prenume, CNP)
- Date de contact (telefon, email)
III. Scopul prelucrării:
Datele personale sunt prelucrate în următoarele scopuri:
i) Acordarea dreptului de participare la joc și plata câștigurilor rezultând din participarea la joc
ii) Monitorizarea activității în vederea protejării proprietății FLY POINT RO S.R.L.
iii) Îndeplinirea obligațiilor fiscale sau prevăzute în sarcina FLY POINT RO S.R.L.
iv) Transmiterea de informații, notificări, comunicări, newsletter-uri referitoare la activitatea Societății.
FLY POINT RO S.R.L. este inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr.
30600. Scopul colectarii datelor este: pariuri in cota fixa si reclama, marketing si publicitate.
IV. Durata prelucrării:
Datele personale sunt prelucrate pe întreaga durată a derulării relației comerciale și sunt stocate timp de 3 ani de
la data încetării relației contractuale.

V. Locul prelucrării datelor cu caracter personal:
Datele personale nu vor fi transferate către entități situate în afara Uniunii Europene, cu privire la care nu se aplică
dispozițiile RGPD.
În cazul în are un astfel de eveniment este prevăzut a se produce, FLY POINT RO S.R.L. va lua toate măsurile
necesare de a asigura că informațiile personale sunt securizate la fel ca în UE/EEA și în concordanță cu legislația
în vigoare.
VI. Destinatari sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal:
FLY POINT RO S.R.L. va putea dezvălui datele personale către terți în următoarele cazuri:
1. În cazul vânzării sau cumpărării afacerii, a bunurilor sau părților sociale, către respectivii vânzători sau
cumpărători, numai până la limita în care o astfel de acțiune este necesară pentru realizarea operațiunii.
2. În cazul în care FLY POINT RO S.R.L. este obligat să dezvăluie datele personale pentru a se supune oricărei
reglementări legale.
3. FLY POINT RO S.R.L. are dreptul de a dezvălui orice informație personală către autoritățile legale, de control
sau guvernamentale în cazul în care se suspectează că este necesară sau îndreptățită o astfel de acțiune, urmare
sau în legătură cu orice investigație de fraudă sau ilegalitate.
4. Anumite date personale sau toate datele personale vor putea fi transmise de FLY POINT RO S.R.L. către
furnizori de servicii (terți neafiliați, agenți sau contractori independenți) care furnizează servicii suport pentru
desfășurarea activității, oferind servicii administrative către noi (inclusiv, dar fără a se limita la, parteneri,
colaboratori, furnizori specializați în păstrarea și analizarea datelor, servicii de contabilitate sau juridice). FLY
POINT RO va face demersuri pentru a se asigura că acești terți neafiliați nu folosesc datele personale pentru alt
scop decât cel de a oferi serviciile pentru care sunt responsabili și în acord cu prevederile GDPR.
Colaborările cu terții sunt realizate în temeiul contractelor în care terții sunt obligați să respecte standardele de
confidențialitate cerute de lege în timpul procesării datelor personale și să folosească informația doar pentru scopul
contractat.
VII: Date de contact responsabil cu protecția datelor:
Orice solicitare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal va fi transmisă Responsabilului cu Protecția
Datelor, d-na Ungureanu Georgiana-Mihaela, la adresa de email georgiana.ungureanu@winner.ro.
VII. Drepturile persoanei vizate:
Dreptul de acces,
Dreptul la rectificare;
Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
Dreptul la restricționarea prelucrării;
Dreptul la opozitie.
IX. Retragerea consimtământului:
Consimtamantul poate fi retras oricând, prin transmiterea unei solicitări la adresa din Bucuresti sector 1, str.
Dionisie Lupu nr. 70-72, corp A, et. 1., cat si pe e-mail la adresa: office@winner.ro.
Retragerea consimtâmîntului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea
acestuia.
FLY POINT RO va continua să prelucreze datele personale numai în măsura în care o astfel de acțiune este
obligatorie conform legii sau pentru executarea contractului.
Prin participarea la campania organizata de catre FLY POINT RO S.R.L. va exprimati acordul cu privire la cele
mentionate mai sus.

