INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Identitate operator: Monkey Business Aventura Parc SRL cu sediul în Brașov, str. Paltinului
16 BIS
Responsabil cu protecția datelor: Teutsch Services SRL, email: contact@teutschservices.com
Categorii de date cu caracter personal colectate și prelucrate:
•
Nume
•
Prenume
•
Adresa domiciliu
•
Semnătură
•
Imagini și voce obținute prin mijloace de supraveghere video
În cazul în care se efectuează o copie electronică după actul de identitate, se obturează CNP,
seria, nr., și imaginea.
Scopul prelucrării
Încheierea și executarea contractului, respectiv acces parc, recunoașterea riscurilor,
închirierea echipamentului individual de protecție, emiterea biletelor, monitorizarea evidenței
perioadei petrecute, securității persoanelor care se află în parc și gestionarea echipamentelor
închiriate.
Categorii de destinatari
Informațiile sunt destinate prelucrării de către operator.
In situații excepționale, datele colectate din sistemul de supraveghere video pot fi comunicate
organelor de stat (MAI, instanțe judecătorești, etc.).
Perioada de stocare
Datele cu caracter personal colectate se șterg automat la 72 de ore după ce au fost colectate.
Imaginile video colectate prin monitorizarea video se șterg automat după maxim 30 zile, în
conformitate cu Art. 5 alineat e) din legea 190 din 2018.
Protecția datelor
Prin măsuri tehnice și organizatorice asigurăm protecția și confidențialitatea, integritatea și
accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; în conformitate cu legislația în
vigoare.
Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară.
În eventualitatea unui refuz de furnizare a acestor date sau furnizarea de date
incomplete și/sau inexacte, rezultă imposibilitatea închirieri echipamentelor și implicit
a emiterii de bilete și a participării la activitățile din cadrul parcului.
Drepturile persoanelor vizate
În conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016, aveți următoarele drepturi
•
Dreptul la acces
•
Dreptul la rectificare
•
Dreptul la ștergerea datelor
•
Dreptul la restricționarea prelucrării
•
Dreptul la portabilitatea datelor
•
Dreptul la opoziție
•
Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
Pentru exercitarea acestor drepturi va puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată
către info@parc-aventura.ro.
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