Politica de confidențialitate a Asociației
Himeras cu privire la evenimentul
„PoliE-sports”
Evenimentul „PoliE-sports” este organizat de către „Asociatia Organizatia Studentilor Din
Universitatea Tehnica Cluj”, în parteneriat cu „Asociația Himeras”. Această politică de
confidențialitate prezintă modalitatea de stocare a datelor cu caracter personal și scopul
acesteia, prin înscrierea și participarea la evenimentul mai sus menționat. Prezenta politică de
confidențialitate se completează cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în
conformitate cu legislația națională.
Subiecte:
● Ce date colectăm?
● Cum colectăm aceste date?
● Cum vom folosi datele colectate?
● Cum stocăm datele?
● Care sunt drepturile persoanei vizate în ceea ce privește protecția datelor?
● Schimbări în ceea ce privește politica de confidențialitate;
● Cum putem fi contactați;
● Cum pot fi contactate autoritățile competente.

Ce date colectăm?
„Asociația Himeras” colectează următoarele date personale:
● Informații privind identificarea personală
○ Nume complet (Nume, Prenume);
○ Adresă de e-mail;
○ Număr de telefon;
● Imaginea ta (fotografii și clipuri video, realizate în cadrul evenimentului, în care există
posibilitatea să apari)
● Informații de identificare din jocuri
○ Summoner Name;
○ Steam ID;
○ Origin Username;
○ Blizzard Username;

Cum colectăm aceste date?
Majoritatea datelor colectate sunt furnizate direct de către persoana vizată către „Asociația
Himeras”. „Informațiile privind identificarea personală” și „Informațiile de identificare din jocuri”
sunt colectate și procesate de către Asociație în momentul în care o persoană se înregistreează
pentru a participa la evenimentul „PoliE-sports”.
De asemenea, prin participarea la evenimentul „PoliE-sports”, în calitate de jucător sau
spectator, „Asociația Himeras” colectează și procesează date privind „Imaginea ta”.
„Asociația Himeras” poate să primească date privind „Imaginea ta (fotografii și clipuri video,
realizate în cadrul evenimentului, în care există posibilitatea să apari)” indirect, de la Asociatia
Organizatia Studentilor Din Universitatea Tehnica Cluj.

Cum vom folosi datele colectate?
„Asociația Himeras” colectează „Informațiile privind identificarea personală” și „Informațiile de
identificare din jocuri” pentru a putea:
● Procesa cererea de înregistrare la eveniment;
● Trimite e-mailuri care conțin informații cu privire la evenimentul „PoliE-sports”;
● Trimite e-mailuri cu știri și informații despre alte evenimente viitoare, organizate de
„Asociația Himeras”.
„Asociația Himeras” colectează și procesează date privind „Imaginea ta (fotografii și clipuri
video realizate în timpul evenimentului)” pentru a putea promova evenimentul „PoliE-sports” pe
website-ul și pagina de Facebook ale asociației, dar și pe evenimentul Facebook aferent
„PoliE-sports”.
„Asociația Himeras” va împărtăși datele persoanelor vizate cu partenerii noștri din cadrul
evenimentului, Asociatia Organizatia Studentilor Din Universitatea Tehnica Cluj, pentru
aceleași scopuri determinate, explicite și legitime menționate anterior.

Cum stocăm datele?
„Asociația Himeras” stochează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară
îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate, în format electronic, criptate și arhivate într-un
mediu decentralizat, acces având doar persoane autorizate explicit de către Asociație.
„Asociația Himeras” va stoca datele colectate, cu posibilitatea persoanei vizate de a primi o
copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, în schimbul unei taxe bazată
pe costurile administrative, de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o

privesc și ștergerea datelor cu caracter personal, în urma unei cereri trimise la adresa de e-mail
contact@himeras.com.

Care sunt drepturile persoanei vizate în ceea ce privește protecția
datelor?
„Asociația Himeras” vrea să contribuie la înțelegerea și conștientizarea drepturilor persoanei a
cărei date cu caracter personal sunt prelucrate. Fiecare utilizator/participant beneficiază de
următoarele drepturi, în acord cu legislația europeană și națională:
“Dreptul la acces” - dreptul de a solicita Asociației Himeras copii ale datelor
dumneavoastră. Putem percepe o taxă pentru acest serviciu.
“Dreptul la rectificare” - dreptul de a solicita Asociației Himeras să corecteze orice
informație pe care o considerați inexactă. De asemenea, aveți dreptul de a solicita Asociației
Himeras completarea informațiilor considerate incomplete.
“Dreptul la ștergere” - dreptul de a solicita Asociației Himeras să șteargă datele
dumneavoastră personale, în anumite condiții.
“Dreptul de a restricționa prelucrarea” - dreptul de a solicita Asociației Himeras
restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în anumite condiții.
“Dreptul de a vă opune prelucrării” - dreptul de a vă opune prelucrării datelor
dumneavoastră personale de către Asociația Himeras, în anumite condiții.
“Dreptul la portabilitatea datelor” - dreptul de a solicita ca Asociația Himeras să
transfere datele pe care le-a colectat către o altă organizație sau direct către dumneavoastră, în
anumite condiții.
Termenul de a răspunde la cererile privitoare la datele cu caracter personal este de o lună, care
se poate prelungi pentru motive justificate. Dacă doriți să exercitați oricare dintre aceste
drepturi, vă rugăm să ne solicitați acest lucru la adresa noastră de e-mail:
contact@himeras.com

Schimbări în ceea ce privește politica de confidențialitate
„Asociația Himeras” revizuiește această politică de confidențialitate periodic și afișează orice
actualizare pe această pagină web. Această politică a fost actualizată ultima dată la 5 aprilie
2019.

Cum putem fi contactați
Dacă aveți întrebări legate de politica de confidențialitate a Asociației Himeras, datele pe care
le deținem despre dumneavoastră sau doriți să vă exercitați unul din drepturile dumneavoastră
de protecție a datelor, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail:
contact@himeras.com

Cum pot fi contactate autoritățile competente
Dacă doriți să raportați o plângere sau dacă considerați că „Asociația Himeras” nu s-a adresat
preocupării/îngrijorării dumneavoastră în mod satisfăcător, puteți contacta Autoritatea Națională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București,
România

