Consimțământ Date personale România
Bifând caseta, sunt de acord ca Twisto payments a.s, cu sediu social: Újezd 450/40, Malá
Strana, 118 00 Praga 1, ID: 016 15 165, înregistrat în Registrul comercial menținut de Curtea
Municipală din Praga cu numărul C 16778 (mai departe „ Twisto”), în calitate de operator de
date cu caracter personal, mi-a prelucrat datele personale în măsura e-mailului („Date cu
caracter personal”) în scopul organizării de evenimente de marketing .
Dau acest acord pentru un an .
Am înțeles că:
- prelucrarea datelor mele personale în scopul menționat mai sus va avea loc numai
dacă a fost acordat acordul relevant și consimțământul este în întregime voluntar;
-

Pot revoca acest consimțământ în orice moment, prin email
către
pavel.martinik@twisto.cz sau catre Ofițerii de Protecție a Datelor cu caracter
personal. Retragerea consimțământului nu aduce atingere legalității prelucrării pe
baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia;

- Pot contacta Twisto prin e-mail la dotaz@twisto.cz sau telefonic la +420 222 70 33 33
sau personal la Sokolovská 47, 186 00 Karlín. Puteți contacta și Twisto prin
intermediul Ofițerului pentru Protecția Datelor al grupului Twisto Pavel Martiník la
+420 607 52 72 77; și
- Am dreptul de acces la Datele cu caracter personal, dreptul de a corecta sau șterge
Datele cu caracter personal, dreptul de a solicita restricții privind prelucrarea datelor
cu caracter personal, dreptul de a transfera date cu caracter personal și dreptul de a
mă opune prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date („ GDPR ”).
Dacă credeți că s-a produs o încălcare a obligațiilor dvs. în temeiul legislației privind protecția
datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal sau la o altă autoritate competentă de supraveghere a unui stat membru al Uniunii
Europene (în special autoritatea de supraveghere din statul membru de reședință obișnuită,
angajare sau locul unde s-a produs presupusa încălcare).
Mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Twisto sunt
disponibile pe site-ul Twisto, disponibil la https://www.twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju/ la
data acordării acestui acord .

