
NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR AUDIO/VIDEO ÎN CADRUL EVENIMENTELOR 

PUBLICE ORGANIZATE DE SENATUL ROMANIEI 

  

Prezenta Notă de informare completează Politica de confidențialitate disponibilă pe pagina 

noastră de internet www.senat.ro. 

 I. IDENTITATEA OPERATORULUI 

 SENATUL României cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sect. 5, București, Palatul 

Parlamentului. 

 II. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 În cadrul evenimentului organizat de  Senat in perioada 17-19 septembrie 2021, prelucrăm date 

cu caracter personal (imagine, voce, nume și prenume, serie și număr de buletin) prin captarea, 

înregistrarea, utilizarea, stocarea și comunicarea de fotografii, materiale video și audio, 

respectând prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 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 și de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin 

Legea nr.190/2018, pentru următoarele scopuri: 

- realizarea de materiale informative; 

- organizarea, desfășurarea și documentarea desfășurării evenimentului; 

- reportaje, știri pentru mass-media tv si online. 

 III. MODUL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Datele cu caracter personal ale participanților la eveniment vor fi folosite numai în scopurile 

declarate, prin intermediul mijloacelor tehnice proprii: 

- publicare  pe website-ul propriu (www.senat.ro) și pe rețelele de socializare și 

platformele online, prin conturile administrate de SENAT – Facebook, YouTube, sau 

aparținând parlamentarilor implicați în eveniment etc; 

- în materiale printate; 

- prin partenerii evenimentului - Street Delivery, Ordinul Arhitecților din România, Fundația 

Cărturești, UNICEF România, Crucea Roșie, Asociația E.D.I.T., Școala de Joacă, România în 

siguranță, Teatrul muzical Ambasadorii, Animal Society, Fundația Speranța, Asociația 

Mocănița Transilvaniei, televiziuni și publicații.  

http://www.senat.ro/
http://www.senat.ro/


 

 IV. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Datele prelucrate vor fi stocate pe o perioadă necesară realizării scopului prelucrării, respectiv 

1 an de la finalizarea evenimentului organizat de SENAT, după care vor fi șterse. 

Imaginile distribuite prin intermediul mass-media pot fi păstrate pe perioada prezenței online a 

acestora.  

V. CUI DEZVĂLUIM DATELE 

Datele colectate de SENAT sunt stocate pe un server protejat aflat în UE iar accesul este limitat 

numai angajaților. 

VI. TEMEIUL PRELUCRĂRII 

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie prevederile Articolului 6 alin. (1) 

lit. a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679. 

 VII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ 

 dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor 

procesate; 

 dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete; 

 dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu 

caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la 

solicitarea de ștergere către alți operatori; 

 dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor; 

 dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format 

structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și de a solicita transmiterea acestor date către 

un alt operator; 

 dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea; 

 dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea opririi unei prelucrări a 

datelor care se bazează pe acesta, prin simpla solicitare adresata la dpo@senat.ro. 

Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte 

de retragere; 



 dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP, www.dataprotection.ro dacă veti 

considera că prelucrarea datelor încălca prevederile Regulamentului General privind 

protecția datelor  

VIII. DATE DE CONTACT 

  Puteți solicita oricând SENATULUI detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

ori pentru a vă exercita drepturile prevăzute de Regulamentul 679/2016, la adresa 

dpo@senat.ro iar in cazul in care considerați răspunsul nostru ca fiind nesatisfăcător, va 

puteți adresa Autoritarii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, București 010336) sau vă 

puteți adresa instanței judecătorești competente. 

 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:dpo@senat.ro

