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INFORMARE 

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Aikikai Romania este denumirea comerciala a ASOCIATIA ARTA SI CULTURA JAPONEZA AIKIKAI 

ROMANIA, persoană juridică română, cu sediul in Bucuresti, Strada Ilgani nr. 12, inregistrata cu codul fiscal 

nr.41378950 la data de 10.07.2019, reprezentată legal Sorin Despa in calitate de Presedinte. 

În contextul înscrierii într-unul dintre dojo-urile afiliate asociatiei putem colecta date personale cum ar 

fi: numele si prenumele, varsta, adresa de e-mail, CNP, telefon, etc. . Aceste date vor fi folosite exclusiv pentru a ne 

indeplini angajamentele asumate fata de dumneavoastra.  

Datele dumneavoastra sunt prelucrate doar pentru scopurile pentru care sunt colectate si doar de 

dojo-urile din cadrul asociatiei. Datele pot fi transmise doar autoritatilor competenete potrivit legiilor in vigoare. 

Datele dumneavoastra vor fi colectate de catre ASOCIATIA ARTA SI CULTURA JAPONEZA AIKIKAI 

ROMANIA pentru perioada impusa de prevederile legale in vigoare.  

În relația cu ASOCIATIA ARTA SI CULTURA JAPONEZA AIKIKAI ROMANIA, dumneavoastră beneficiați 

conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi:  

(a)Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele 

dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării;  

(b) Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că 

prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc;  

(c) Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format 

structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui 

operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic si doar in situatia in care prelucrarea datelor se 

face prin mijloace automate.  
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(d) Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când 

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un 

interes legitim al operatorului;  

(d) Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter 

personal inexacte;  

(e) Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă 

ștergem datele cu caracter personal, în cazul în care se aplică unul dintre motive mentionate de GDPR;  

(f) Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta 

exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar 

persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;  

(g) Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri - 

persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 

crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o 

măsura semnificativă;  

(h) dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de 

atac judiciară.   

Pentru mai multe detalii referitoare inclusiv la scopurile prelucrarii, destinatarii acestora etc. va rugam sa 

consultati Politica de confidentialitatea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal disponibila  pe site-ul 

http://www.aikikairomania.com  Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Ofiterului cu 

protecția datelor din cadrul ASOCIATIEI ARTA SI CULTURA JAPONEZA AIKIKAI ROMANIA cu o cerere scrisa, datată și 

semnată, la adresa de e-mail: office@aikikairomania.com  sau la următoarea adresă de corespondență: Bucuresti, 

strada Ilgani, numarul 12. 

 


