ARTICOL DE INFORMARE SI CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice, SC INEVENT ONLINE SRL are obligaţia de a administra în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le
furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Conform legii, INEVENT.RO a notificat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal, notificare inregistrata in Registrul General cu numarul 0010721
din data de 07.05.2015.
Scopul colectării datelor este: derularea operatiunilor de vanzare-cumparare on-line a
biletelor aferente diverselor evenimente organizate in colaborare cu INEVENT.RO; reclamă,
marketing şi publicitate.
Datele ce urmeaza a fi colectate direct de la dvs. se refera la : nume si prenume, adresa, numar
de telefon, adresa de e-mail, profesia, date bancare in scopul facturarii si codul numeric
personal. Informatiile vor fi colectate prin mijloace automate, cu respectarea tuturor
restrictiilor de securitate si protectie impuse de lege.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare desfasurarii activitatii de vanzarecumparare on-line a biletelor. Refuzul dumneavoastra determină imposibilitatea realizarii
tranzactiei in cadrul platformei INEVENT.RO.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul evenimentului.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi
dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea
datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
contact@inevent.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai
curând posibil.
Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat cu
privire la Datele cu Caracter Personal referitoare la dumneavoastra, care urmeaza sa fie stocate,
prelucrate si utilizate, si ca sunteti de acord ca aceste Date cu Caracter Personal sa fie
prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii
societatii.

