
                                                                           
 
 

Consimțământ cu privire la prelucrarea datelor personale 
 

Data: ……………………………………… 
 
 
Subsemnatul ....................................................................... e-mail: ........................................................................ 
 
Am luat la cunoștință despre următoarele: 

- Primul Scop pentru care ROFMA – Asociația Română de Workplace și Facility Management va procesa 
datele este pentru participarea mea la Cursul de specializare în Facility Management, anul 2020.  

- Al doilea Scop distinct este acela de a putea fi selectat/selectată și contactat/contactată ulterior pentru 
noi oportunități. 

- Perioada de prelucrare a datelor va fi până la retragerea consimțământului. În lipsa consimțământului 
pentru procesarea datelor pentru al doilea scop, datele personale vor fi șterse din baza de date imediat ce 
prelucrarea pentru primul scop s-a încheiat. 

- Datele personale vor fi prelucrate doar de către angajații ROFMA ce sunt responsabili de procesul de 
organizare cursuri/evenimente și nu vor fi transmise nici unei terțe părți fără acordul meu explicit, cu 
excepția realizării Primului Scop. 

- Datele personale puse la dispoziția ROFMA pentru Primul Scop vor putea fi puse la dispoziția 
participanților la Cursul de specializare în Facility Management, anul 2020, incluzând aici categoriile de 
destinatari, dar fără a fi limitat la cursanți, lectori, moderatori, invitați etc. și vor putea fi folosite în 
materialele promoționale aferente acestui eveniment specific (site-uri web, materiale printate, social 
media, media etc.). 

- În situația lipsei consimțământului pentru al Doilea Scop, datele personale vor fi eliminate din baza de 
date, ceea ce va conduce la imposibilitatea de a fi contactat în cazul apariției unor noi oportunități. 

- Datele personale nu vor fi distribuite NICIODATĂ fără acordul meu prealabil în legătură cu alte scopuri față 
de cele pentru care mi-am dat acordul. 

- Atunci când datele personale nu vor mai fi actuale, voi trimite către ROFMA un set de date actualizat. 
- Datele tipice stocate pot include, dar nu se rezumă la: nume, prenume, adresă, telefon, email, studii, 

experiență, calificări, aptitudini, fotografie, filmări etc.  
- Îmi pot retrage oricând consimțământul, transmițând o solicitare în acest sens la adresa de email: 

office@rofma.ro sau prin poștă la adresa: Bdul. Lascăr Catargiu 47-53, Europe House, et. 2, sector 1, 
București, 010665 

- Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului 
înainte de retragerea acestuia. 

- În plus, am fost informat că am dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, 
că mă pot opune prelucrării și că am dreptul la portabilitatea datelor. 

- Pentru orice prelucrare a datelor personale neconformă cu legea am dreptul de a depune o plângere în 
scris adresată Companiei și/sau Autorității competente pentru protecția prelucrării datelor cu caracter 
personal. 

 
Acord pentru primul scop: 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pe care le-am transmis ROFMA. 
 
Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pe care le-am transmis către ROFMA. 

 
 
Acord pentru al doilea scop: 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pe care le-am transmis către ROFMA. 
 
Nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale pe care le-am transmis ROFMA. 

 
 
 
Nume, prenume         Semnătură 

mailto:office@rofma.ro

