Notificare de prelucrare a datelor cu caracter personal
1. Cine suntem
CEETRUS este un dezvoltator imobiliar mixt ce gestionează 23 de galerii și centre comerciale în 15
orașe.

2. Date personale pe care le prelucrăm
CEETRUS este un operator de date cu caracter personal. Colectăm următoarele tipuri de date
personale de la dvs.:





Nume, prenume
Email
Poză
Activitate online

3. De ce avem nevoie de ele
Cu consimțământul dumneavoastră, am dori să prelucrăm și următoarele date cu caracter personal
Încărcare poze din cartierul Drumul Taberei
 Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a identifica pe cel care a urcat poza.
 E-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a vă confirma urcarea pozei și pentru a vă
trimite înapoi poza alb-negru la cerere.
 Poza – deoarece această poză este urcată de către dumneavoastră ea este asociată datelor
dumneavoastră personale. Atenție: pentru datele cu caracter personal ale unor terțe
persoane prezente în poză (imagini, nume, prenume, alte date personale) sunteți operatori
de date cu caracter personal și sunteți responsabil pentru respectarea tuturor principiilor de
protecție a prelucrărilor de date cu caracter personal așa cum sunt ele prezente în legislația
europeană. Pentru mai multe detalii vă rugăm citiți Termenii și Condițiile.
Newsletter CEETRUS
 Nume și prenume – avem nevoie de aceste date pentru a vă putea personaliza adresarea.
 E-mail – avem nevoie de aceste informații pentru a putea trimite newsletter-ul.
Activitate online


Istoria navigării – partajăm aceste informații cu partenerii noștri descriși în politica de cookies
pentru a vă putea livra oferte personalizate. Mai multe informații regăsiți în pagina noastră
de cookie-uri la https://album.drumultaberelor.ro/pdf/politica-de-cookie.pdf

4. Ce facem cu ele

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul companiei CEETRUS situată în România.
Găzduirea și stocarea datelor dumneavoastră are loc în România cât și în cloud-ul Microsoft pe
platforma Office 365, pe servere din Irlanda.
Datele dvs personale pentru ofertă vor fi încărcate în platforma CRM MINDTREAT, care acționează în
calitate de persoană împuternicită pentru CEETRUS. De asemenea ele vor fi prelucrate de către DADE
Media Cons și Happy Coconut, firme ce oferă servicii de marketing și care acționează în calitate de
persoană împuternicită pentru CEETRUS.
Datele dvs personale pentru newsletter vor fi încărcate în Campaign Monitor, care va acționa ca un
împuternicit pentru CEETRUS. Campaign Monitor operează livrarea newsletter-ului nostru.
Datele dvs personale pentru istoria navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica de
cookies precum și companiei Footprints for Retail ce acționează în calitate de persoană împuternicită.
Vă rugăm consultați descrierea acestor parteneri în această pagină.

5. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal
Pentru poze vom păstra datele cu caracter personal pe durata de viață a site-ului sau până când vă
veți retrage consimțământul. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse
ireversibil.
Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata de viață a
newsletter-ului sau până când ne veți notifica că nu mai doriți să primiți newsletter-ul. După această
perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil.
Datele dumneavoastră privind activitatea online vor fi ținute pe perioada de viață a cookie-urilor sau
până când decideți să ștergeți cookie-urile.

6. Care sunt drepturile dvs?
Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau
incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie
șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți
dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi vă rugăm să ne contactați la
digital.romania@ceetrus.com.
Pentru newsletter aveți dreptul oricând să vă revocați consimțământul dat. Pentru acest lucru vă
rugăm să ne contactați la digital.romania@ceetrus.com sau să dați dezabonare direct din newsletter.
Pentru fotografii aveți dreptul oricând să vă revocați consimțământul dat. Pentru acest lucru vă
rugăm să ne contactați la digital.romania@ceetrus.com sau să dați dezabonare direct din newsletter.
Dacă doriți să înaintați o plângere legată de modul în care v-am procesat datele personale, contactați
responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresa de e-mail dpo.romania@ceetrus.com.
Responsabilul cu protecția datelor va lua legătura cu dumneavoastră pentru a rezolva problema
ridicată.

De asemenea puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.

