ACORD
CU PRIVIRE LA REGULAMENTUL GENERAL DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

( UE) 679/2016
Stimată doamnă/ Stimate domn,
Rockstadt Musik Halle SRL, privește cu grijă și considerație protejarea datelor dumneavoastră personale ,de aceea a pus în
aplicare politica de confidențialitate, în acord cu Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (U.E.)
nr.679/2016.
Informațiile furnizate de dumneavoastră în data de _____________________ vor fi folosite în scopul administrării calității
dumneavoastră de client al SC Rockstadt Musik Halle SRL , facilitand accesul in unitatea noastra la evenimentele organizate de
noi.Consideram ca eliberarea unui card electronic proprietar,creaza un acces facil, rapid si eligibil Acest demers vine in
intampinarea nevoilor dumneavoastra,, avand in vedere contextual legislativ actual, privind prevenirea raspandirii virusului Sars
Cov2.
In acest scop vă rugam să ne transmiteți:
-

Numele si prenumele dumneavoastră: __________________________
Imagine – poza efectuată la intrare va fi efectuată în momentul stabilirii eligibilității dvs pentru participarea la
evenimente în interiorul clubului nostru , prin verificarea edeverintei de vaccinare și al actului de identitate.
Imaginea captată va fi utilizată doar în scopul personalizării cardului proprietar de acces în unitatea noastră la
evenimente, astfel reducându-se timpii de asteptare.

Va rugam sa transcrieti:
Da, sunt de acord cu captarea si pastrarea imaginii mele, in scopul prezentat mai sus __________________________________
Nu sunt de acord cu captarea si pastrarea imaginii mele __________________________________
(Alegând această opțiune, înțeleg că Nu pot beneficia de cardul proprietar de acces la evenimente, astfel mă oblig să prezint
dovadă vaccinării și actul de identitate, de fiecare dată când voi participa la evenimente organizate de Rockstadt Musik Halle
SRL)Precizăm că refuzul dumneavoastră de a furniza aceste date, determină imposibilitatea inițierii sau, după caz, finalizării
procedurii de eliberare card proprietar de acces la evenimente
Pe viitor dorim să ținem legatura cu dumneavoastră, acesta fiind motivul pentru care vă rugăm să ne transmiteți expres dacă
doriți să primiți informații privind evenimentele viitoare organizate de catre sau la Rockstadt Musik Halle SRL, prin
transcrierea ‘sunt de acord’______________________________ sau ‘nu sunt de acord’_______________________________
sa primesc informatii de tip marketing, pe adresa de email _________________________________________________________
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi tratate cu maximă seriozitate și securitate ,NU vor fi transmise altor persoane ,
vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost colectate.Excepție fac situatiile in care se fac cercetari de catre organele
statului (ex: Politie,DSP, Instante Judecatoresti etc)
Supravegherea video ne ajută să garantăm securitatea dumneavoastră in si pe perimetrul unității noastre, iar imaginile vor fi
păstrate
în
baza
de
date
conform
legislației
în
vigoare
și
tratate
ca
atare.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți cu atenție Politica privind protecția datelor de pe pagina de web: https:/rockstadt.ro/
Solicitările de refuz pentru informările de tip marketing, solicitarile de stergere imagini rectificare date sau orice altă solicitare
din partea dumneavoastră cu privire la protectia datelor cu caracter personal pot fi transmise către Rockstadt Musik Halle SRL,
Str.Nicolae Titulescu, Nr.2, P, cod postal 500010, Jud.Brasov, e-mail: dpo@rockstadt.ro
Am inteles si sunt de acord cu cele prezentate mai sus.

Semnatura client __________________________
Semnati atunci cand predati acest document

Vezi Declaratia pe Propria Raspundere pe verso

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul (a)
_______________________________________________
în conformitate cu prevederile Art. 323, 326 Cod Penal privind
uzul de fals și falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că
Adeverința de Vaccinare din data de ______________, (data
finalizării schemei complete de vaccinare), prezentată la locația
S.C. ROCKSTADT MUSIK HALLE S.R.L. imi aparține, este autentică
și conformă cu realitatea și că îndeplinesc condițiile legale de
acces în locația S.C. ROCKSTADT MUSIK HALLE S.R.L. în
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern pentru
modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 531/2021, Art. 6, Pct. 9. “activitatea în baruri,
cluburi și discoteci este permisă (...) dacă toate persoanele sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare”.
Data ___________________
Semnatură ________________________
Semnati acest document atunci cand il predati

Vezi Acord GDPR pe verso

