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POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE
LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ÎN CENTRUL COMERCIAL PROMENADA

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, (denumită
în continuare „Legea”) Floreasca City Center S.R.L. prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea
principiilor menționate in continuare, in scopuri legitime.
Floreasca City Center S.R.L. este proprietarul de drept al centrului comercial Promenada (denumit în
continuare „Centrul Comercial”) localizat in București, Calea Floreasca nr. 246B, sectorul 1 iar prelucrarea
datelor se realizează în centrul comercial prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale si in
condiții care sa asigure securitatea, confidențialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Prelucrarea datelor se face cu respectarea următoarelor principii:
1. Notificarea și Legalitatea.
Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale.
2. Scopul bine-determinat.
Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime,
adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate.
3. Confidențialitatea.
Informațiile sunt prelucrate si folosite conform politicii de confidențialitate a datelor personale si nu vor fi
folosite in nici un mod care contravine acestei politici; informaţiile colectate sunt folosite numai pentru
scopul in care sunt colectate.
4. Consimțământul persoanei vizate.
Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile
menționate de Lege, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimțământul, în acest sens.
5. Protejarea persoanelor vizate.
Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de
opoziție si de a nu fi supuse unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autorității Naționale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecata pentru apărarea
oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate.
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6. Securitatea.
Datele cu caracter personal vor fi salvate de Floreasca City Center S.R.L. pe servere protejate. Acestea sunt
protejate prin măsuri tehnice şi organizatorice împotriva pierderii, distrugerii, accesului, modificării sau
difuzării de către persoane neautorizate, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Accesul la aceste date este
acordat numai unui număr restrâns de persoane. Aceste persoane sunt responsabile cu monitorizarea
comercială, tehnică sau redacţională a serverului. În ciuda verificărilor regulate, protecţia absolută
împotriva tuturor pericolelor nu este posibilă.
7. Drepturile Persoanei Vizate
Dreptul de obține de la Floreasca City Center S.R.L., la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an,
confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de Floreasca City Center S.R.L.;
Dreptul de a obține de la Floreasca City Center S.R.L., la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea,
blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma cu Legea, in special a datelor incomplete
sau inexacte;
Dreptul de a obține de la Floreasca City Center S.R.L., la cerere si in mod gratuit transformarea in date
anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma cu Legea;
Dreptul de a va opune in orice moment, din motive întemeiate si legitime, ca datele care va vizează sa facă
obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor in care exista dispoziții legale contrare; in caz de opoziție
justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
Dreptul de va adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Lege, care v-au fost încălcate;
8. Securitatea Datelor Cu Caracter Personal
Floreasca City Center S.R.L. certifica faptul ca îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu
caracter personal.
Floreasca City Center S.R.L. confirmă că accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal
este restricţionat cu cont/user si parola.
Datele cu caracter personal nu vor fi înstrăinate sub nicio forma terţelor persoane străine, iar accesul la
bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens;

Pentru mai multe detalii și informații orice persoana interesata se poate adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
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