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NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacau este operator de date cu caracter personal și
colectează, utilizează și prelucrează datele personale oferite, respectiv:
→ nume, prenume, serie și nr. act de identitate;
→ imagini video obținute prin mijloace de supraveghere video numai pentru realizarea scopurilor în
care au fost colectate, respectiv realizarea obiectului de activitate;
Informatiile furnizate sunt destinate utilizării de R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu"
Bacau şi pot fi comunicate, în situații excepționale, numai către organele abilitate ale statului (Inspectoratul
Teritorial de Muncă, Ministerul Afacerilor Interne, instanțele judecătorești etc.).
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului General pentru Protecția Datelor cu caracter
personal nr. 679/2016 (Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului), vă
informăm că aveți următoarele drepturi, în contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal:
→ dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din
partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz
afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei
cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
→ dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând
posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor
incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în
acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
→ dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea noastră
restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când:
 considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora;
 prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele;
 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus
menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanță;
 v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile
legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
→ dreptul de a vă opune, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situatia sa
particulară, ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispozitii
legale contrare;
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altor companii/entități și nu vor fi folosite în alte scopuri,
în afara celor necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale/legale.
Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată,
către R.A. Aeroportul Internațional "George Enescu" Bacau (Bacau, str. Aeroportului nr.1, jud. Bacau), iar
in termen de 15 zile veti primi raspuns la solicitarea exprimata.
Conform art. 25 din Legea 677/2001, va puteti adresa cu o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere
a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in situatia in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile
prevazute de Legea nr. 677/2001.

