INFORMARE
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal realizate de Asociația Aeroporturilor
din România

Categoria de persoane vizate – vizitatori websitului airportaar.ro, membrii AAR, partenerii
AAR și participanții la evenimentele AAR
Asociația Aeroporturilor din România în vederea desfăşurării activității este un
operator care prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General
privind Protectia Datelor cu caracter personal 2016/679, denumit în continuare Regulament!

Principiile pe care se fundamentează programul nostru de securitate a
informației, și implicit și securitatea datelor personale sunt protecția confidențialității,
integrității și disponibilității datelor și informațiilor pe care le colectăm, procesăm,
stocăm și transmitem.
Asociația Aeroporturilor din România este situată în Cluj –Napoca, județul Cluj, str.
Traina Vuia nr. 149, 400397, Telefon: +40 264 307515 | Fax: +40 264 307593, Email: aar@airportaar.ro

Totodată menţionăm, că datele cu caracter personal sunt colectate in format
electronic, fax sau telefon , emise de diferite entităţi private sau de instituţii de interes public.
Asociația Aeroporturilor din România ,în calitate de operator, definit în Regulament la
art. 4, alin. 7, efectuăm operaţiuni sau seturi de operaţiuni, prin care prelucrăm date cu
caracter personal. În funcţie de scopul prelucrarii, vă aducem la cunoştiinţă tipurile de date
procesate şi temeiurile legale pe baza cărora efectuăm prelucrarea, stocarea şi transmiterea
datelor cu caracter personal:
I.Tipul datelor
procesate
I.1.Date cu
privire la
identitatea
persoanei vizate
care scrie pe
adresa de e-mail
a AAR sau care
ne contactează
prin intermediul
siteului,la
rubrica contact
a Websiteului
airportaar.ro, e-

II.Scopul procesării

III.Temeiul legal din Regulamentul
2016/679 (GDPR*) şi alte obligaţii
legale
I.1 Depunerea petițiilor online III.1Art. 6 din Regulament, alin 1.
Utilizatorii paginii web a AAR
lit. c: prelucrarea este necesară în
au posibilitatea de a contacta
vederea îndeplinirii unei obligații
AAR prin intermediul site-ului în legale care îi revine operatorului.
diverse scopuri , la rubrica
Respective O.G. nr. 27/2002
CONTACT.
privind reglementarea activității de
Prelucrarea datelor cu caracter
soluționare a petițiilorși Legea nr.
personal, obținute prin
233/2002 pentru aprobarea
intermediul site-ului și a adresei
Ordonanței Guvernului nr.
de e-mail aar@airportaar.ro
Acest lucru presupune primirea, 27/2002.
înregistrare, analiză,
soluționarea și arhivarea

mail
aar@airportaar.
ro (nume,
prenume, email, nr de
telefon, adresă
de e-mail.)
I.2.Date cu
privire la
identitatea
persoanei vizate
care participă la
evenimetele
organizate de
AAR . Aceste
date sunt
obtinute prin
completarea
formularului
realizat de AAR
, care cuprinde ,
nume, prenume,
functie/institutie
, adresa, telefon
fix/mobil, fax,
website, e-mail,
nr inreg la Reg
Comertului ,
CUI, Cont
IBAN, Banca .
CNP, serie , nr
de bulletin
I.3 Forografii ,
Inregistrari
video

acestor solicitări. Toate aceste
proceduri se desfășoară cu scopul
de a oferi un răspuns pertinent
petenților (la adresa electronica/
domiciliu furnizată), de a proceda
la soluționarea cererilor acestora
și de a menține o relație adecvată
între AAR și terți
II.2.Datele sunt colectate in
scopul inscrierii la evenimentele
organizate de AAR , pentru listele
de invitati, materialele care se
realizeaza( căluti, ecusoane)
pentru emiterea facturilor si a
altor activitati organizatorice care
revin operatorului
In cazul in care participantul la
evenimente doreste facture pe
persoana fizica . Datele sunt
cuprinse in formularul de
inregistarre care se trimite catre
aar prin e-mail , fax sau sunt
aduse personal

II .3 Datele sunt inregistrate
pentru promovare evenimentelor
pe site-ul AAR sau pe retele de
socializare .

III.2 Art. 6 din Regulament, alin
1. lit. a: odata cu inscrierea la
evenimentele organizate de AAR,
prin completarea formularului cu
datele cu character personal
solicitate se prezumă că v-ați dat
consimțământul cu privier la
prelucrarea datelor cu character
personal.

Art 6 , alin 1 lit F prelucrarea este
necesara in scopul intereselor
legitime urmărite de operator

Destinatarii şi terţii Asociatiei Aeroporturilor din România sunt entitatile cu care
lucraza AAR in scopul organizarii evenimenetlor sau a solutionarii anumitor solicitari
Datele cu caracter personal, care au fost sau vor fi solicitate şi furnizate de
Dumneavoastră sunt şi vor fi prelucrate pe o perioada prevazută în legislaţia europeana si
naţionala, în conformitate cu Regulamentul 2016/679, respectând principiile de baza ale
securităţii, respectând drepturile Dumneavoastra:
• Dreptul de a fi informat (Art. 13 și 14) – de către operator despre tipul, scopul şi
temeiurile legale ale prelucrarii
• Dreptul de acces la date (Art.15) – persoana are dreptul de a obţine confirmare din
partea operatorului, daca prelucrează date cu caracter personal care o privesc.
• Dreptul la rectificare (Art. 16) – a datelor personale, fără întarzieri nejustificate.

•
•
•
•
•

Dreptul la ştergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) -(Art. 17) - a datelor personale,
fără întârzieri nejustificate.
Dreptul la restricţionarea prelucrării (Art. 18)-în anumite cazuri, persoana poate
solicita restricţionarea prelucrării datelor personale.
Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20)- operatorul, la solicitarea persoanei vizate,
este obligat la transmiterea datelor cu caracter personal către alţi operatori, în anumite
cazuri.
Dreptul la opoziţie (Art. 21). – persoana vizată se poate opune prelucrării datelor cu
caracter personal.
Drepturi legate de prelucrarea automată a datelor (Art. 22)- persoana are dreptul de a
nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor,
inclusiv crearea de profiluri.
De asemenea vă este cunoscut dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională
de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal – Bd General Gheorghe
Magheru, nr 28-30 , sector 1 , cod postal 010336, Bucuresti , România, Telefon 031
805 9211, e-mail anspdc@data protection.ro, precum și dreptul de a vă adresa cu
acțiune în justiție
Dumneavoastră, vă puteti adresa echipei noastre pentru a va detalia politica de
securitate a organizatiei noastre, pe adresa oficială menționată mai sus sau pe adresa
de e-mail aar@airportaar.ro , respectiv pe www.airportaar.ro sau la ghiseul unic al
autoritaţii
de
supraveghere
privind
datele
cu
caracter
personal:
http://dataprotection.ro/.
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