PAGINI PENTRU FANI
Angajament privind protecția datelor cu caracter personal
1. Introducere
Societatea care este proprietarul Centrului Comercial River Plaza Mall, SRL, cu sediul social în in Str.
Liviu Rebreanu nr. 4, Centrul Comercial ParkLake, etaj 2, spatiul de birou nr. 6, sector 3, Bucuresti, cu
numărul de înregistrare J40/15044/ 2006 (în continuare „noi”) este administratorul acestei pagini
pentru fani, care este parte a rețelei sociale Facebook. Prin intermediul acestei pagini pentru fani vă
informăm despre activitățile noastre și vă punem la dispoziție un canal de comunicare cu noi.

2. Delimitarea responsabilităților
Colectăm, salvăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în conformitate cu
conținutul prezentei declarații de confidențialitate și cu regulamentele aplicabile privind protecția
datelor, în special Regulamentul european general privind protecția datelor (RGPD), precum și regimul
juridic național privind protecția datelor. Ca parte a angajamentului nostru privind protecția datelor cu
caracter personal, vă vom informa în ce măsură și cu ce scop sunt prelucrate datele dumneavoastră cu
caracter personal în legătură cu utilizarea acestei pagini pentru fani. Mai multe informații despre cum
prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal se regăsesc pe pagina noastră web, în cadrul
angajamentului nostru privind protecția datelor cu caracter personal, pe care îl puteți găsi aici:
https://www.riverplaza.ro/angajament-de-protectie-datelor-personale/
Din cauza integrării paginii pentru fani în oferta Facebook, trebuie menționat și faptul că datele cu
caracter personal sunt prelucrate și de Facebook. Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor
de către Facebook; în special, Facebook nu are calitatea de persoană împuternicită de operator pentru
noi sub răspunderea noastră. În limitele posibilităților Facebook, depunem eforturi să asigurăm
protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru prelucrarea datelor de către Facebook
se aplică, cel puțin conform Facebook, orientările Facebook, care sunt disponibile la https://dede.facebook.com/policy.php.
În ceea ce privește legislația privind protecția datelor, este asumată o responsabilitate comună, a
Facebook și a noastră, pentru operarea paginii pentru fani sau pentru evaluarea datelor utilizatorului
atunci când vizitează pagina pentru fani. Facebook stabilește termenii și condițiile acordului dintre
operatorii comuni, cu care administratorul paginii pentru fani trebuie să fie de acord și care determină
delimitarea responsabilității.

3. Statistici Facebook
Facebook oferă administratorilor paginilor pentru fani oportunitatea de a avea o imagine de ansamblu
asupra utilizării paginii pentru fani și a utilizatorilor acesteia prin opțiunea statistici a paginii. Mai mult,
pot fi accesate și evaluate date statistice prin opțiunea de statistici a paginii.
Folosim datele din opțiunea statistici a paginii pentru a face pagina pentru fani cât mai atrăgătoare și
mai eficientă posibil. În acest scop, Facebook ne furnizează date pe care Facebook le-a generat. Pentru
mai multe informații despre funcționalitatea și responsabilitatea pentru opțiunea statistici a paginii, vă
rugăm vizitați Facebook la https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

4. Messenger
Facebook oferă utilizatorilor care sunt înregistrați la Facebook posibilitatea de comunicare imediată
prin Facebook Messenger. Dacă ne contactați prin Facebook Messenger, datele transmise vor fi stocate
și folosite de noi exclusiv cu scopul de a răspunde cererii dumneavoastră. Temeiul juridic pentru
prelucrarea datelor dumneavoastră este consimțământul dumneavoastră în conformitate cu Art. 6
para. 1 lit. a) RGPD, precum și interesul nostru legitim în sensul Art. 6 para. 1 lit. f) RGPD. Interesul
nostru legitim constă în colectarea și prelucrarea cererilor clientului, în evaluarea cererilor clientului și
în controlul unui posibil abuz.
Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru a realiza scopul colectării acestora. Pentru
datele dumneavoastră cu caracter personal, aceasta are loc odată ce s-a încheiat conversația. Pentru
noi, conversația se încheie atunci când poate fi dedus din circumstanțe că faptele sunt în cele din urmă
clarificate. Utilizatorul are posibilitatea de a își revoca consimțământul cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal în orice moment; în acest caz, datele vor fi șterse imediat, dacă nu există o bază
pentru stocarea suplimentară.

5. Informații suplimentare
Dacă aveți orice fel de întrebări despre utilizarea datelor cu caracter personal de către noi în legătură
cu utilizarea paginii pentru fani pe Facebook, ne puteți întotdeauna contacta pe noi sau pe responsabil
nostru cu protecția datelor. Detaliile de contact și canalele de comunicare sunt explicate în declarația
noastră de confidențialitate. Dacă aveți întrebări despre protecția datelor pe Facebook, vă rugăm să
contactați Facebook direct.
Aveți drepturi ample la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În primul rând, aveți
dreptul cuprinzător la informații și puteți, dacă este necesar, să solicitați corectarea și/sau ștergerea
sau blocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, puteți solicita restricția
prelucrării, aveți dreptul să obiectați și dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere.
De asemenea, aveți dreptul la portabilitatea datelor cu privire la datele cu caracter personal pe care ni
le furnizați. Dacă doriți să vă revendicați oricare dintre drepturi cu privire la prelucrarea noastră de
date și/sau să solicitați informații suplimentare despre aceasta, vă rugăm să contactați responsabilul
nostru cu protecția datelor. Puteți găsi informații suplimentare și pe pagina noastră web, în cadrul
angajamentului privind protecția datelor cu caracter personal, pe care îl puteți găsi aici:
https://www.riverplaza.ro/angajament-de-protectie-datelor-personale/

6. Comunicarea datelor cu caracter personal
Oricând este necesar, putem comunica datele dumneavoastră cu caracter personal entităților
care furnizează servicii Societății.
În acele cazuri, impunem prin contract ca respectivii destinatari să implementeze măsuri de
securitate adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal.
Categoriile destinatarilor către care comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal
includ:
i. Pservers Consulting, Lda.
ii. LOG.OSCON, Lda.
iii. Key Decision Unipessoal, Lda.
Şi eventual alți furnizori pentru următoarele servicii:

iv.
v.
vi.

Gestionarea comunității pentru pagina pentru fani Facebook
Asistență clienți pentru produse și promoții
Promovarea și sprijinirea concursurilor Facebook

E posibil să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul unei vânzări a
afacerii sau a centrului comercial “RiverPlaza Mall”, sau al unei fuziuni, diviziuni sau schimbare
de control în cadrul Societății sau în contextul pregătirii oricăreia dintre aceste evenimente. În
orice caz, prelucrarea datelor de către entitatea pentru care se face transferul va respecta
termenii acestui angajament privind protecția datelor.

7. Actualizări ale acestui Angajament privind protecția datelor
Condițiile prezentului angajament pot fi modificate sau actualizate, urmând a fi publicate pe
pagina pentru fani Facebook.
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