
 

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA IMAGINII 

 

 

1. Identitatea si datele de contact ale Operatorului  

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Raiffeisen Bank S.A., 

societate administrata in sistem dualist cu sediul in Bucuresti, Calea 

Floreasca nr. 246 C, sector 1, cod postal 017776, inregistrata la 

Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-009/1999, Nr. ordine in Registrul 

Comertului: J40/44/1991, Cod Unic de Inregistrare 361820, Cod de 

Inregistrare Fiscala RO361820 (denumita in continuare “Operatorul”). 

 

2. Scopurile si temeiurile prelucrarii 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate inclusiv prin 

captarea/realizarea de fotografii si/sau filmari cu ocazia promovarii 

proiectului antreprenorului, finantat de Raiffeisen Bank prin 

programul mentionat, ce va fi incarcat pe platforma Raiffeisen Bank 

www.raiffeisenfactory.ro si/sau prin extragerea unor imagini din 

materialul video incarcat pe platforma www.raiffeisenfactory.ro si 

diseminarea/publicarea acestora pe canale media, in vederea promovarii 

proiectului antreprenorului si ca parte din campania de promovare a 

programului Factory by Raiffeisen Bank, editia 2020 (in continuare, 

„Evenimentul”), in baza consimtamantului persoanei vizate, astfel cum 

acesta este exprimat voluntar si in mod liber prin bifarea optiunii in 

cadrul Formularului de inscriere a proiectului pe platforma. 

Consimtamantul exrimat poate fi restras prin transmiterea unei cereri 

scrise, datate si semnate sau a unui e-mail catre Operator/persoana 

imputernicita de Operator. Modificarea optiunii exprimate cu privire 

la prelucrarea datelor personale nu produce niciun efect asupra 

utilizarii datelor cu caracter personal efectuate inaintea acestei 

modificari. 

 

3. Categoriile de persoane vizate si de date cu caracter personal 

prelucrate  

Datele cu caracter personal prelucrate: imaginea persoanei vizate, 

captata sub forma de fotografii si/sau filmari cu ocazia promovarii 

proiectului antreprenorului finantat de Raiffeisen Bank prin programul 

Factory by Raiffeisen Bank 2019/a altor evenimente organizate in 

contextul Programului, precum si prin extragerea unor imagini din 

materialul video realizat. 

Categorii de persoane vizate: participanti la Programul de finantare, 

titulari/reprezentanti legali/asociati/actionari ai 

Societatii/Entitatii finantate. 
 

4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter 

personal 

Destinatarii catre care vor (putea) fi dezvaluite si transmise datele 

cu caracter personal privind persoana vizata sunt: reprezentanti 

legali sau conventionali ai persoanei vizate; parteneri contractuali 

ai Operatorului, imputerniciti ai Operatorului in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal, entitatile din Grupul 

Raiffeisen, parteneri contractuali ai Bancii si ai entitatilor din 
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Grupul Raiffeisen, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice 

centrale, autoritati publice locale, organizatii internationale, 

prestatori de servicii, canale media si platforme de socializare prin 

intermediul carora este efectuata mediatizarea evenimentului, membri 

ai publicului general.  

 

5. Transferul de date cu caracter personal catre o tara terta sau 

organizatie internationala 

Nu se transfera date cu caracter personal catre o tara terta in mod 

direct, cu exceptia folosirii/transmiterii pe canale media care ar 

putea fi considerate transfer catre o tara terta sau organizatie 

internationala (ex. Youtube, Facebook). Urmatoarele tari terte 

asigura, la data prezentei note de informare, un nivel de protectie 

adecvat: Andorra, Argentina, Canada (entitati cu personalitate 

juridica), Insulele Faroe, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, Noua 

Zeelanda, Elvetia, Uruguay si Statele Unite ale Americii (Privacy 

Shield), Japonia. In cazul in care transferul se va realiza in alte 

tari terte decat cele anterior mentionate exista riscul  ca datele cu 

caracter personal sa fie prelucrate fara a mai exista un nivel adecvat 

de protectie, sa fie preluate si prelucrate de orice persoana, sa nu 

mai existe un control cu privire la prelucrarea acestora si persoana 

vizata sa nu isi mai poata exercita drepturile in totalitate conform 

prezentei note de informare si/sau Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR). 

 

6. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal 

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe toata perioada in care 

se mediatizeaza Evenimentul si pe parcursul intregului program de 

finantare. Dupa expirarea perioadei de mediatizare a Evenimentului sau 

retragerea incuviintarii date de persoana vizata pentru prelucrarea 

imaginii, imaginea nu va mai fi suspusa activitatii de prelucrare 

descrisa in prezenta Nota de informare.  

Se vor depune toate diligentele rezonabile, inclusiv din punct de 

vedere tehnic, pentru stergerea imaginii de catre tertii care o detin, 

inclusiv in cazul in care dezvaluirea datelor cu caracter personal s-a 

facut in mediul online. 

Avand in vedere efectele divulgarii in spatiul public a imaginii unei 

persoane fizice, este posibil ca, la momentul incheierii campaniei de 

promovare a programului Factory by Raiffeisen Bank, editia 2020 sau al 

retragerii consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal, stergerea totala si definitiva a copiilor materialelor 

promotionale continand datele cu caracter personal ajunse in spatiul 

public sa fie imposibila. 

 

 

7. Drepturi ale persoanei vizate  

7.1. Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a fi informata 

cu privire la identitatea si datele de contact ale operatorului si ale 

Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se face 

prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, 

destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta 

drepturilor prevazute de legislatia privind protectia datelor cu 



 

caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi 

exercitate; 

7.2. Dreptul de acces la date: dreptul persoanei vizate de a obtine de 

la operatorul de date, la cerere si in mod gratuit, confirmarea 

faptului ca datele cu caracter personal care o vizeaza, sunt sau nu 

prelucrate de catre acesta; 

7.3. Dreptul la rectificare: dreptul persoanei vizate de a obtine, la 

cerere si în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o 

privesc, precum si completarea datelor incomplete; 

7.4. Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul 

persoanei vizate de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în 

care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, stergerea datelor 

cu caracter personal care privesc acea persoană; 
7.5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul persoanei vizate 

de a obtine, la cerere si în mod gratuit, în măsura în care sunt 

îndeplinite conditiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter 

personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a 

acestora; 

7.6. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul persoanei vizate de a 

primi, la cerere si în mod gratuit, datele cu caracter personal într-o 

modalitate structurată, folosită în mod obisnuit si într-un format usor 

de citit, precum si dreptul ca aceste date să fie transmise de către 

Raiffeisen Bank S.A. către alt operator de date, în măsura în care sunt 

îndeplinite conditiile prevăzute de lege;  
7.7. Dreptul la opozitie: dreptul persoanei vizate de a se opune în 

orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa 

particulara, ca datele cu caracter personal care o vizeaza sa faca 

obiectul unei prelucrari, în măsura în care sunt îndeplinite conditiile 

prevăzute de lege; 
7.8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul 

persoanei vizate de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau 

reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate 

prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce 

efecte juridice in privinta persoanei vizate sau o afectează în mod 

similar într-o măsură semnificativă; 
7.9. Dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de 

Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: dreptul 

persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autoritatii Nationale de 

Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de 

a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de 

legislatia aplicabilă în domeniul protectiei datelor cu caracter 

personal, care au fost încalcate. 

 

8. Clauze diverse 

8.1. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitatile de 

prelucrare efectuate de catre Operator in mod direct sau prin 

intermediul unei persoane imputernicite de acesta, precum si cu 

privire la drepturile de care persoana vizata beneficiaza in acest 

context, se poate adresa o cerere (pe suport hartie/in format 

electronic, prin e-mail) catre: centrala@raiffeisen.ro. De asemenea, 

mailto:centrala@raiffeisen.ro


 

exista posibilitatea de a contacta si Responsabilul privind Protectia 

Datelor la nivelul Raiffeisen Bank SA, la urmatoarea adresa de e-mail: 

dpo@raiffeisen.ro. 

8.2. Termenii folositi in cuprinsul prezentei note de informare vor 

avea si intelesul definit in Regulamentul nr. 679/2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor 

cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, daca 

din context nu rezulta in mod expres altfel. 

 

 

 

Subsemnatul/a        Semnatura  
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