Inform ații generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Responsabilitatile Controlorului
Potrivit GDPR, controlorul pentru prelucrarea datelor cu privire la evenimentele europene PR ("Eveniment") este:
C & A Buying GmbH & Co. KG, Wanheimer Str. 70 40468 Düsseldorf / Germania Tel: +49 211 9872 0 (în continuare "C & A")
Puteți contacta ofițerul pentru protecția datelor prin e-mail la: DataProtectionBuying@canda.com
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal
C & A respectă intimitatea dvs. și este foarte serios în ceea ce privește păstrarea securității datelor dvs. personale. "Date personale"
înseamnă toate informațiile care pot fi folosite pentru a vă identifica, ca persoană fizică, adică nume, detalii de contact sau fotografii.
În secțiunea 4 a acestei Declarații de confidențialitate, vă vom informa despre domeniul real de prelucrare a datelor dvs. pe rsonale
atunci când participați la eveniment. Datele dvs. personale vor fi procesate numai dacă și până acum acestea sunt necesare pentru
organizarea și realizarea evenimentului. Orice utilizare ulterioară a datelor dvs. personale se va face numai cu permisiunea dvs.
prealabilă. Pentru cazuri excepționale și justificate, este în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția
datelor personale (GDPR) și cu toate celelalte legi naționale relevante privind protecția datelor.
3. Destinatarii
În timpul organizării evenimentului, C & A vă poate dezvălui și transfera datele dvs. pers onale către AirLST GmbH, Sitzstrasse 23,
80538 München Germania (în continuare "AirLST"). AirLST este furnizorul de instrumente de gestionare a oaspeților C & A. Serv erele
AirLST se află în Germania. Pentru a asigura o gestionare responsabilă a datelor dvs . personale, C & A a încheiat acorduri de controlprocesor cu AirLST.
În plus, C & A poate să vă partajeze datele personale cu parteneri externi (de exemplu, hoteluri, companii aeriene, companii de
catering, parteneri de transfer, agenții de evenimente etc.) sau alte companii ale Grupului de companii C & A în scopul acestei
declarații de confidențialitate .
În niciun caz, datele dvs. personale nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European (inclusiv Elveția).
4.

Cadrul de prelucrarea datelor

C & A procesează datele dvs. personale numai în legătură cu evenimentul și după cum este descris în secțiunea următoare.
4.1. Invitatie
C & A și / sau Managerul PR al entității C & A din țara în care locuiți poate să stocheze și să utilizeze numele dvs., compania pe care
o lucrați, adresa dvs. de e-mail, numărul de telefon și / sau adresa companiei, pentru a vă informa și a vă invita pentru a vizita
evenimentele viitoare. Temeiul legal pentru această prelucrare este consimțământul dumneavoastră conform art . 6 I (a) GDPR. Puteți
să vă refuzați acordul în orice moment prin e-mail la dataprotectionRO@canda.com. Dacă vă retrageți consimțământul, vă ștergem
imediat datele personale din lista noastră de distribuție a presei. În consecință, atunci nu veți primi nici invitații, nici alte informații din
C & A.
4.2. Gestionarea oaspeților
În cursul organizării evenimentului, C & A poate transfera și stoca următoarele date cu caracter personal de la toți oaspeții invitați la
AirLST: numele complet, titlul postului, compania, adresa poștală, e-mailul, numărul de telefon, detaliile călătoriei, dieta.
Dezvăluirea detaliilor despre călătorie și a alimentației este voluntară, dar trebuie să organizăm cazare la hotel, transfer de transfer
și să informăm serviciul de catering cu privire la posibilele incompatibilități / preferințe alimentare. Dacă nu doriți să permiteți accesul
la aceste date cu C & A, trebuie să organizați șederea pe cont propriu, deoarece nu putem furniza serviciile menționate anter ior fără
aceste informații.
Aceste informații pot fi distribuite partenerilor externi, dacă acest lucru este necesar pentru organizarea și realizarea eve nimentului.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. personale în scopul gestionării clienților este interesul legitim al C & A (articolul 6 I (f)
GDPR) într-un eveniment fără probleme. Puteți anula oricând procesarea datelor dvs. prin anularea înregistrării pentru eveniment.
În acest caz, vom șterge datele dvs. personale din AirLST. În caz contrar, C & A va șterge informațiile dvs. personale imediat ce nu
mai este necesar pentru scopul de mai sus, dar mai târziu de 6 săptămâni de la data desfășurării evenimentului.
4.3. Imagini și videoclipuri
C & A poate face fotografii și clipuri video în timpul evenimentului în care pot fi identificați participanții unici. Fotografiile și videoclipurile
vor fi stocate la C & A și pot fi utilizate pentru comunicările corporative ale C & A și pentru promovarea externă a evenimen telor C &
A.
Temeiul legal pentru procesare este interesul legitim al C & A (articolul 6 I (f) GDPR) de a utiliza imagini din eveniment pentru
comunicarea corporatistă (internă și externă). Puteți anula procesarea imaginilor care permit identificarea persoanei dvs. Pe ntr u
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informații suplimentare cu privire la modul în care puteți continua să faceți acest lucru, contactați echipa organizației la începutul
evenimentului.
4.4. Sondaje
Câteodată C & A poate solicita feedbackul dvs. cu privire la produsele prezentate sau la întregul eveniment. Pentru a vă trimite o
invitație la chestionarul online sau pentru a vă informa despre ancheta on-line, C & A poate utiliza datele dumneavoastră personale
menționate în 4.1. a acestei declarații de confidențialitate. Baza legală pentru această procesare este interesul legitim al C & A
(articolul 6 I (f) GDPR) pentru a vă contacta pentru a afla mai multe despre opinia dvs. cu privire la colecția noastră și pentru a
îmbunătăți organizarea și realizarea evenimentelor noastre.
Prin participarea la sondajul online, vi se solicită să acceptați colectarea și stocarea datelor dvs. personale așa cum este descris în
declarația de confidențialitate specifică pentru anchetele online.
În cadrul C & A activitatea "Loved piece" de asemenea, C & A vă poate solicita feedbackul pe suport de hârtie. Dacă vi se cere să
divulgați numele, titlul postului și compania pe formularul de hârtie, aceste informații sunt voluntare. C & A poate să vă st ocheze
datele dvs. personale împreună cu feedbackul dvs. și să utilizeze aceste date pentru a vă contacta în legătură cu feed backul dvs.
sau pentru a vă trimite informații suplimentare despre piesa iubită.
Vi se solicită să vă consimțiți în procesul de prelucrare menționat mai sus în timpul activării piesei iubite, bifând caseta din partea
inferioară a chestionarului (articolul 6 I (a) GDPR). Puteți să vă refuzați acordul în orice moment prin trimiterea unui e-mail la
dataoprotectionBuying@canda.com.
Dacă nu bifați caseta, vom stoca și analiza feedback-ul dvs. numai într-o formă anonimă.
Baza legală pentru această procesare a feedback-ului este interesul legitim al C & A (articolul 6 I (f) GDPR) pentru a vă analiz a
experiența pentru a afla mai multe despre opinia dvs. cu privire la colecția noastră și pentru a îmbunătăți org anizarea și realizarea
evenimentelor noastre.
Vom șterge datele dvs. personale din sondaj (online și offline) imediat ce nu mai este necesar pentru scopurile de mai sus, d ar mai
târziu la nouă luni după eveniment. Rezultatele anonime pot fi păstrate pentru o perioadă mai lungă.
4.5. Loterii
C & A oferă uneori o loterie pentru toți participanții la sondaj sau eveniment. Participarea la loterie este voluntară. Pentr u a conduce
loteria, C & A colectează și stochează numele și detaliile de contact ale participanților și utilizează aceste informații pentru a contacta
câștigătorul. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este acordul dumneavoastră de a participa la loterie (articolul 6 I (a ) GDPR) și
acceptarea termenilor și condițiilor respective. Vom șterge informațiile dvs. personale de îndată ce nu mai este necesar pentru scopul
de mai sus, dar mai târziu la 2 luni de la terminarea loteriei.
5.

Drepturile persoanei vizate

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul la informații cu privire la C & A în conformitate cu art. 15 GDPR, dreptul
de rectificare conform art. 16 GDPR, dreptul de ștergere conform art. 17 GDPR și dreptul la restricționarea prelucrării în te meiul art.
18 GDPR. În plus, în temeiul art. 20 GDPR, aveți dreptul la portabilitatea datelor (acces la date într-un format care poate fi citit de
mașină) pentru datele stocate sub baza legală a consimțământului.
Persoana vizată își poate invoca dreptul de a se plânge că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la ele este c ontrară
GDPR (articolul 77 GDPR) cu o autoritate de supraveghere din statul membru de reședință, locul de muncă sau locul în care se
presupune că a fost încălcat. Detaliile de contact ale autorității responsabile pentru entitatea C & A numită mai sus ca responsabil
de controlor sunt:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Inform ationsfreiheit Nordrhein -Westfalen
Kavalleriestr. 2-4 in 40213 Düsseldorf, Deutschland / Tel.: +49 211 384240 / E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Aveți dreptul să faceți obiecții conform art. 21 GDPR și vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Acest lucru este valabil și
pentru consimțământul acordat anterior intrării în vigoare a GDPR. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea datelor cu
caracter personal prelucrate până la revocare.
În măsura în care datele dvs. sunt prelucrate pe baza legală a interesului legitim, după cum se precizează mai jos,
veți avea în orice moment dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale din motive legate de situația dvs.
particulară. C & A nu mai prelucrează datele cu caracter personal pe baza acestei temeiuri juridice decât dacă
demonstrăm motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care are prioritate față de interesele, drepturile și
libertățile dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. De asemenea, stocarea sau
prelucrarea pe alte baze juridice nu sunt afectate de obiecția dumneavoastră.
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