NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către
CNMX CINEMA COMPANY S.R.L.
CNMX CINEMA COMPANY S.R.L., Str. Strada Ziduri Moși nr. 23 (Centrul Comercial Veranda),
sector 2, București, România, cod poștal 021203 , CUI: 39337266, Registrul Comerțului nr.: J40 /
6602/2018, website: www.cine-max.ro , email: gdpr@cine-max.ro are calitatea de Operator de date
împreună cu
CONTINENTAL FILM, P. R. O. , Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 35730897, IČ DPH:
SK2020210621, o companie înregistrată în Registrul Comercial al Judecătoriei Bratislava I, Secțiunea
Sro, sub numărul 15838 / B în calitate de Operator Asociat ,
prelucrează date cu caracter personal în temeiul Art.6(1)lit.a) din GDPR cu acordul persoanei vizate.
Acordul liber exprimat pentru această prelucrare de date poate fi parțial sau în întregime revocat,
oricând fără costuri. Trebuie știut că într-o astfel de situație vă veți pierde abonamentul la newsletter ul trimis de www.cine-max.ro și nu veți mai fi considerat un participant la concurs.
Pentru orice neclarități sau reclamații privind prelucrarea datelor dvs. personale puteți contacta
Responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa de e-mail : adrian.magda@gdprservicii.ro .
Datele personale ce vă vor fi solicitate spre prelucrare pentru înscrierea la newsletter sau înregistrarea
în concurs se vor limita la : nume, prenume, adresă de e-mail .
Aceste informații vă vor fi solicitate la momentul abonării la newsletter sau pentru înscrierea în
concursul organizat de către Operatorii Asociați.
Datele personale pot fi transmise către colaboratorii împuterniciți ai Operatorilor Asociați în cazul în
care anumite prelucrări de date vor fi externalizate . Operatorii își asumă răspunderea verificării
gardului de implementare a cerințelor GDPR pentru toți împuterniciții săi , pentru a se asigura că
datele personale ale clienților noștri sunt prelucrate în siguranță și confidențialitatea acestora este
asigurata. Operatorii Asociați nu transferă date personale în afara SEE.
În cazul câștigătorilor concursului anumite date personale ce pot include și imagini ,vor fi afișate pe
site-urile organizatorilor Cinemax și Continental Film și pe rețelele de socializare ale acestora.
Datele personale vor fi păstrate pentru o perioadă proporțională cu scopurile pentru care au fost
colectate, dar nu mai mare de 24 luni dacă nu există reglementări naționale care să indice alte termene
de păstrare .
Persoana vizată are dreptul oricând de a solicita ștergerea, rectificarea, accesul, portarea,
restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către Operator .
În cazul în care datele personale vă sunt supuse unor prelucrări abuzive ,va puteți adresa
A.N.S.P.D.C.P. sau instanțelor de judecată .
Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, chiar înainte de expirarea perioadei pentru care
a fost acordat consimțământul, poate fi exercitat de persoana în cauză în următoarele moduri:

o prin trimiterea unei cereri scrise la adresa sediului social al operatorului, în care se menționează
textul „GDPR - revocarea consimțământului" pe plic.
o prin e-mail transmis la adresa : veranda@cine-max.ro

