
NOTA DE INFORMARE 

 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi 

ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 

sectorul comunicaţiilor electronice “FITNESS SCANDINAVIA” SRL are obligaţia de a 

administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni 

le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.  

Scopul colectării datelor este educatie si cultura, statistica si marketing si publicitate. 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru onorarea comenzilor si 

procesarea informatiilor in scop educatie si cultura, statistic si pentru marketing si publicitate. 

Refuzul dvs. determină imposibilitatea inregistrarii ca user pe site-ul societatii si utilizarii 

serviciilor societatii. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate 

numai următorilor destinatari:  

-  Colaboratorilor, respectiv societati care au ca obiect furnizarea de servicii informatice 

si servicii de publicitate si marketing. 

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de 

“FITNESS SCANDINAVIA” SRL. 

□ DA □NU  

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra 

datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, 

aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea 

datelor*.  

*Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată 

la sediul “FITNESS SCANDINAVIA” SRL, din Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr. 229, Bl. 69, sc. 

A, et. 6, ap. 36, camera 2, sector 2, sau prin email la urmatoarea adresa: workshop@fitness-

scandinavia.ro. 

 Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în strainatate.  

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât 

mai curând posibil. 
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