ACORD DE PRELUCRARE
A DATELOR PERSONALE ALE CURSANTULUI
Nume/prenume
Cod numeric personal
Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL - THRCG prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal,
prin mijloace automatizate şi manuale, respectând REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016. THRCG, operator de date
cu caracter personal cu numărul 17444, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile
specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Datele dvs. personale (numele și prenumele, numele și prenumele
membrilor de familie, data și locul nașterii, cetățenia, date din actele de stare civilă, telefon, adresă, formare
profesională-diplome-studii, cod numeric personal, seria și nr. actului de identitate, date privind starea de sănătate, date
privind cazierul judiciar) sunt necesare prestării de servicii ale THRCG pentru realizarea obiectului de activitate principal,
respectiv: educaţie şi cultură. Furnizarea acestor date este obligatorie, în caz contrar nu se acceptă înscrierea
la curs.
CE DREPTURI AI?
1. dreptul de acces

vă permite să obţineţi confirmarea faptului că datele dvs. personale sunt prelucrate de către
noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activităţi de prelucrare;

2. dreptul la rectificare

vă permite să rectificaţi datele dvs. personale dacă sunt incorecte;
vă permite să obţineţi ştergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri, ca de exemplu:

4. dreptul la
restricționare

dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost
colectate;
o
dacă procesarea s-a bazat pe consimţământul dvs. şi dacă v-aţi retras
consimţământul, sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru
procesarea datelor dvs. personale;
o
dacă se dovedește că datele dvs. personale au fost prelucrate în mod ilegal;
vă permite să obţineţi restricţia de procesare a datelor dvs. cu caracter personal în anumite
cazuri (de exemplu, atunci când contestaţi acurateţea datelor dvs. cu caracter personal,
pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acurateţe);

5. dreptul la
portabilitatea datelor

vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format
structurat, utilizat în mod curent și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de
date;

6. dreptul la opoziție

vă permite să vă opuneți la procesarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter personal în
condiţiile şi limitele stabilite de lege;

3. dreptul la ștergere
(“dreptul de a fi uitat”)

7. dreptul la reclamații

o

vă permite să sesizați ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal despre orice încălcare a drepturilor dvs., legată de prelucrarea
datelor personale și puteți reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege; în prealabil,
trebuie să vă adresați operatorului cu 15 zile înainte de a scrie ANSPDCP.

Sunt de acord

Nu sunt de acord

Sunt de acord
Semnătură cursant _________________________
Responsabil protecția datelor,
Mihaela-Georgiana SURDULESCU

Nu sunt de acord

Cod: F-IL-THR-IFB-03,(04)

THRCG colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email) în vederea
îmbunătăţirii modului de comunicare cu participanţii la cursuri, cu părinţii, pentru anunţarea modificărilor ce pot apărea
în programe, pentru înştiinţarea apariţiei de noi programe, oportunităţi de angajare şi reduceri ale taxelor de şcolarizare
utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către THRCG şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:
împuternicitul operatorului, parteneri contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, organizaţii
profesionale, angajatorul/potenţialul angajator al persoanei vizate, agenţii de selecţie şi plasare a forţei de muncă.

