A.L.I.S. - Asociația Lucrătorilor
în Industria Spectacolelor
CUI: 42925320
București, str. Moinești nr.4, bloc 136, scara A, etaj 4, ap.28,
camera 3, sector 6

ACORD
PENTRU PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL

Această Politică de confidențialitate descrie categoriile de date cu caracter
personal pe care le prelucrăm, metodele și scopurile pentru care le colectăm,
cazurile în care transferăm date cu caracter personal și drepturile și opțiunile
dvs. în acest sens. În același timp, Politica de confidențialitate detaliază modul
în care prelucrăm datele personale în gestionarea relației noastre cu clienții,
cel mai frecvent pentru a vă menține la curent cu cele mai recente evoluții sau
evenimente din zona dumneavoastră de interes.
Prin urmare, avem grijă să prelucrăm datele dumneavoastră personale în
conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor
aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE
(„GDPR”).
Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o
persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este
acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin
trimitere la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici
de ordin fizic, psihologic, mental sau ce țin de identitatea economică, culturală
sau socială.
Cine va controla datele personale?
Controlorul datelor dumneavoastră personale este Asociația Lucrătorilor în
Industria Spectacolelor, cu sediul social în Municipiul București, strada
Moinești nr. 4, bloc 136, scara A, etaj 4, apartament 28, camera 3, sector 6
(denumită în continuare „A.L.I.S.”).

Ce categorii de date personale vor fi procesate?
Datele personale pe care le prelucrăm pot include:
•

•

•

Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, titlul postului,
adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu (dacă ne sunt furnizate),
adresa de birou, numărul de telefon fix, numărul de telefon mobil și
adresa de e-mail;
Informații suplimentare prelucrate într-o relație contractuală cu A.L.I.S.
sau furnizate în mod voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi
instrucțiunile date, plățile efectuate, informații cu privire la calitatea de
membru;
În contextul serviciilor oferite, putem colecta și prelucra categorii
speciale de date cu caracter personal, precum: date privind apartenența
la sindicate, date referitoare la sănătate, date despre opiniile
dumneavoastră politice, date despre condamnări penale și infracțiuni.

Care este baza legală pentru prelucrarea datelor personale?
Orice activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează în
baza uneia din următoarele baze legale:
•
•
•
•
•

•

Prelucrarea este necesară pentru a executa un contract la care sunteți
parte;
Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale a
controlorului;
Prelucrarea se efectuează cu acordul dumneavoastră;
Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau
ale altei persoane fizice;
Prelucrarea este necesară pentru interesele legitime urmărite de ALIS
sau de către un terț, cu excepția cazurilor în care aceste interese sunt
suprasolicitate de interesele dumneavoastră. sau de drepturile și
libertățile dvs. fundamentale;
Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal se va face
dacă sunt îndeplinite condițiile specifice de prelucrare, pe lângă
existența unei baze legale generale pentru prelucrarea datelor.

Datele dumneavoastră personale vor fi transmise?
Putem împărtăși datele dumneavoastră personale cu colaboratorii A.L.I.S.,
inclusiv cu specialiști precum consilieri în domeniul proprietății industriale,
consultanți sau experți implicați în cazurile pe care le gestionăm și în serviciile
pe care le oferim.
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Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în țările SEE sau
în țările recunoscute de Comisia Europeană ca oferă un nivel adecvat de
protecție, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrare în conformitate
cu scopurile și obiectivele A.L.I.S.
Ne vom asigura că astfel de transferuri internaționale se efectuează pe baza
unor garanții adecvate (cum ar fi bazate pe clauze contractuale standard
aprobate de Comisia Europeană), astfel cum este impus prin Regulamentul
general privind protecția datelor (UE) 2016/679 sau alte dispoziții legale
aplicabile.
Care sunt drepturile voastre în raport cu prelucrarea datelor personale?
Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu
prelucrarea datelor dumneavoastră personale:
•
•
•
•
•

Dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră personale pe care
le deținem;
Dreptul la rectificarea oricăror date personale inexacte sau incomplete;
Dreptul de a vă opune sau de a restricționa utilizarea de către A.L.I.S. a
datelor dumneavoastră personale;
Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal;
Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră personale, atunci când v-ați
retras consimțământul.

Prin semnarea prezentului Acord, vă exprimați consimțământul prin care
A.L.I.S. este îndreptățită să procedeze la prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal, în condițiile anterior menționate.
Data........................

Semnătura ..........................

Acest acord se poate transmite în format scanat, împreună cu CV-ul
solicitantului, prin e-mail la adresa: inscrieri@alis.org.ro.
IMPORTANT! Acordul, adeziunea și toate celelalte documente necesare
înscrierii vor trebui predate în format fizic (original), personal sau prin
curier, la o adresă care va fi comunicată prin e-mail, la confirmarea
înscrierii.
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