Anexa 3
Notă de informare privind prelucrarea datelor personale
Săptămâna Creativă

ASOCIATIA TANGENT (denumită în continuare „Tangent”), asociație cu sediul în București, sector
4, strada Glădiței, nr. 42, bl. T7, et. 3, ap.302, și SC PIXELLIUM GROUP SRL, cu sediul social în
municipiul București, str. Răducanu Cristea, Nr. 13B, județ București, înregistrat la Oficiul
Registrului Comerțului sub nr. J40/1750/17.12.2017, CUI 37064356 vă face cunoscută aceasta
notă de informare, prezentând modul în care vă prelucrăm datele personale în calitate de
participant la Programul „Săptămâna Creativă”, organizată în perioada 26-29 iulie 2021, de noi
individual sau în parteneriat cu alte entități, la flucs., centru cultural sportiv, situat în Comuna
Berceni, str. Ciulin nr. 12A si descrie drepturile pe care le aveți.
Săptămâna Creativă este un program artistic educativ dedicat cu preponderență copiilor. Copilul
este ”orice ființă umană sub vârsta de 18 ani […]”, conform Convenției ONU privind drepturile
copilului.
Copilul participant la Săptămâna Creativă care a împlinit deja vârsta de 16 ani este cel care își va
da consimțământul cu privire la politica GDPR a Asociației Tangent și prelucrarea datelor sale.
Pentru copiii cu vârsta sub 16 ani, consimțământul trebuie să fie furnizat de titularul răspunderii
părintești asupra copilului.
La finalul acestei note veți găsi două rubrici pentru semnătură. Vă rugăm ca informarea să fie
semnată de titularul răspunderii părintești (copil sub 16 ani) sau de copilul cu varsta de 16 ani
împlinită, după caz.
Ce date colectăm:
Pentru participarea în cadrul Săptămânii Creative, vă vom prelucra următoarele date cu caracter
personal: nume, prenume, adresă, nr. de telefon, adresă de e-mail, stare medicala, alergii, regim
alimentar special. Totodată, vom realiza fotografii și filmări, detaliate în cuprinsul prezentei
informări.
Când, cum și de ce colectăm datele
Datele personale sunt colectate direct de la dvs. atunci când completați formularul de înscriere la
programul „Săptămâna Creativă”.
Prelucrăm aceste datele cu caracter personal pentru organizarea „Săptămânii Creative” și pentru
desfășurarea în condiții optime ale atelierelor.
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De asemenea, în cazul în care vă exprimați consimțământul pentru marketing, vom folosi adresa
dvs. de email sau nr. de telefon, pentru transmiterea de comunicări cu privire la alte tabere,
ateliere sau evenimente organizate de noi.
Pe ce temei prelucrăm datele cu caracter personal
Datele necesare înscrierii în cadrul programului sunt prelucrate în temeiul interesului legitim al
asociației Tangent și al societății PIXELLIUM GROUP SRL pentru a organiza și desfășura
„Săptămâna Creativă”.
În cazul în care v-ați exprimat acordul pentru transmiterea de comunicări comerciale (marketing),
temeiul acestei prelucrări va fi consimțământul dvs.
Cât vom păstra datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră
Datele dvs. personale sunt prelucrate numai pentru scopurile specificate și sunt păstrate doar
atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care informațiile respective sunt
prelucrate.
Datele sunt păstrate în bazele noastre de date până la încheierea programului „Săptămâna
Creativă” („Perioada de Stocare”).
Datele aferente activității de marketing (adresa de email și/sau nr. de telefon) vor fi păstrate până
la retragerea consimțământului dvs. sau timp de 2 ani de la ultima comunicare cu dvs.
La expirarea Perioadei de Stocare, Asociația Tangent și SC PIXELLIUM GROUP SRL va
șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând persoanelor
împuternicite în acest sens obligații similare.
Cui dezvăluim datele personale
Datele dvs. personale pot fi distribuite către orice altă societate sau societate care este membră
sau parteneră a asociației Tangent, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul
nostru legitim pentru scopuri administrative interne.
Accesul la datele dvs. personale este limitat numai celor cărora le sunt necesare acele informații
pentru scopuri profesionale, și alte persoane numite de aceștia pentru îndeplinirea unor sarcini.
Vom dezvălui partea necesară din datele personale numai în măsura în care sunt necesare și
numai următoarelor categorii de terți:
● dacă este cazul, societății care ne furnizează serviciile de catering în cadrul Săptămânii
Creative (de pildă, partea de informații vizând restricții alimentare sau alergii)
De asemenea, vom mai dezvălui datele dvs. personale unor terți în următoarele situații:
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● în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;
● persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dvs.;
● în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o
obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților, și după cum poate deveni
necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii
sau a de preveni anumite activități ilegale;
● pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui
terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate
ilegală;
● pentru a proteja drepturile, proprietățile sau siguranța noastră, a membrilor noștri, a
partenerilor, a furnizorilor sau a altor persoane.
Restricții legate de utilizarea datelor personale de către destinatari
Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dvs. personale în scopurile menționate mai sus
sunt limitați cu privire la modul în care pot folosi datele dvs. personale pentru scopurile specifice
pe care le-am identificat noi.
Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga vreunui terț vreo parte din datele dvs.
personale fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.
În cazul prelucrărilor de date efectuate în baza consimțământului dumneavoastră, vă puteți
retrage consimțământul în orice moment fără ca acest lucru să afecteze prelucrarea anterioară
sau relația dumneavoastră cu noi, conform legislației privind protecția datelor cu caracter
personal.
Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră,
inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm,
pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect și cui
sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
Aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre
dumneavoastră, dacă datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care datele sunt necesare pentru exercitarea
dreptului la liberă exprimare și la informare, pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o
avem sau apărarea unui drept în instanță.0
Acordul pentru prelucrare foto-video
În cadrul atelierelor din Săptămâna Creativă vor fi realizate fotografii și/sau filmări (în forma
inițială sau într-o formă adaptată, modificată, trasformată, ori completată a materialului
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filmat/fotografiat, de exemplu: making of despre desfășurarea atelierelor). Aceste materiale vor
servi la promovarea Săptămânii Craetive pe site-ul Asociatiei Tangent, www.tangent-space.com /
www.potcamp.ro, pe website-ul și materialele societății PIXELLIUM GROUP SRL sau pe retelele
sociale ale celor doi parteneri (Facebook, Instagram, Tiktok etc)
Participarea la tabara reprezinta consimțîmântul liber, informat și neechivoc pe care
dumneavoastră îl exprimați pentru prelucrarea de către Asociația Tangent & SC PIXELLIUM
GROUP SRL a imaginii dumneavoastră prin realizarea de fotografii și clipuri video și publicarea
acestora pe canalele Tangent & flucs. mai sus menționate sau alte canale strâns legate de natura
și scopul acestora.
Această notă de informare poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar. Orice
modificări efectuate la această notă de informare vă vor fi aduse la cunoștință prin orice mijloc
de comunicare fezabil.

Nume:
Semnătura:

Data:

Pentru persoanele care au implinit vârsta de 16 ani

Nume reprezentant legal:
Semnătura:
Pentru copilul sub 16 ani, reprezentantul legal
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