Drepturile tale
Noul Regulament 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice oferă drepturi suplimentare
persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dvs. fiind:
-dreptul de a avea acces la datele dvs: puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter
personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi
comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil,
criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând
crearea de profiluri;
-dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt
prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea sau completarea lor. Subscrisa vom comunica
rectificarea fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se
dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
-dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea
prelucrării datelor în următoarele situații: dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne
permite să verificam exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor
cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă subscrisa nu mai am nevoie de
datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau
apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică
dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs.
-dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt
necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras
consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; dacă vă opuneți prelucrării și nu
există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost
prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele
cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
-dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs.
către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimțământul dvs. și prelucrarea este una automată
-dreptul de a va opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dvs. în
scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în acest caz datele dvs vor fi șterse.
- dreptul de a vă opune să faceți obiectul unor decizii automate bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv profilare.
Toate aceste drepturi pot sa fi exercitate printr-o cerere adresată subscrisei, în calitate de operator.
În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați cu o
plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

