Protectia Datelor cu Caracter Personal
GDPR2016/679

SC Omnismares SRL (detinatoarea centrului de scufundari T101Technical & Diving Ops®) respectă confidențialitatea datelor dvs. cu caracter
personal in conformitate cu Regulamentul General Privind Protectia Datelor cu
Caracter Personal 2016/679.
Prezenta notificare descrie modul în care procesăm datele cu caracter
personal ale candidaților, tipurile de informații pe care le colectăm, scopurile și
temeiul legal în care le utilizăm, cu cine partajăm aceste informații, precum și
opțiunile dvs. în ceea ce privește modalitatea în care utilizăm datele cu caracter
personal ale candidaților. Descriem, de asemenea, măsurile pe care le luăm
pentru a proteja securitatea datelor cu caracter personal ale candidaților și
modul în care ne puteți contacta cu privire la practicile noastre privind protecția
datelor cu caracter personal.
Datele colectate pot fi:
• Date de contact precum numele, adresa, codul poștal, numărul de
telefon/mobil, adresa de e-mail;
• Date privind activitatea si nivelul de pregatire in scuba diving (certificate,
diplome etc);
• Informații privind contul financiar (pentru o posibila rambursare)
• Informații colectate în timpul testărilor, evaluărilor și interviurilor, inclusiv
telefonice, legate de sustinerea cursurilor sau de marketing;
• Informații disponibile în mod public;
• Informații medicale necesare pentru urmarea cursurilor si in activitatile de
scuba diving;
• Orice date cu caracter personal care trebuie colectate potrivit legii.
Este posibil ca SC Omnismares SRL sa impartasesca datele dvs personale
cu terti, autoritati ale statului dar si in scopul certificarii dvs ca si cursanti.
Compania solicita tertilor niveluri de protectia a datelor in conformitate cu
GDPR 2016/679.
Putem folosi informațiile pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile.
Putem folosi informatiile foto si video colectate in timpul cursurilor si
activitatilor subacvatice pentru reclama si promovare (inclusiv in media si
retelele sociale).
Putem trimite periodic e-mailuri promoționale despre produse noi, oferte
speciale sau alte informații despre care credem că s-ar putea găsi interesante
folosind adresa de e-mail pe care ați furnizat-o.

Din când în când, putem să vă folosim informațiile pentru a vă contacta în
scopuri de cercetare de piață. Putem să vă contactăm prin e-mail, telefon, fax
sau poștă. Putem folosi informațiile pentru a personaliza site-ul în funcție de
interesele dvs.
Securitate:
Ne angajăm ca informațiile dvs. sa fie in siguranta. Pentru a preveni accesul
sau dezvăluirea neautorizată, am pus în practică proceduri fizice, electronice și
manageriale adecvate pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le
colectăm online.
Controlarea informațiilor dvs. personale
Puteți alege să stergeti, pseudonimizati, restricționați colectarea sau
utilizarea informațiilor personale prin trimiterea unui e-mail la info [ at ]
omnismares.com sau info [ at ] t101.ro și vom respecta cerințele dvs. în limitele
prevederilor legale.
Website-eul (www.t101.ro) foloseste cookies - pentru informatii suplimentatr
privind destinatia si controlul lor, vizitati https://www.aboutcookies.org/
____________________________________________
Numele si prenumele participantului (cu majuscule)
____________________________________________
Semnatura participantului
Data (zi/luna/an)
____________________________________________
Semnatura parintelui / tutorelui (daca este cazul)
Data (zi/luna/an)
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