Protecția datelor personale - GDPR:
● Organizatorul nu are ca scop strângerea și utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul acestui
festival.
● Prin par ciparea la acest concurs, ﬁecare Par cipant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire
la:
✓ Colectarea și prelucrarea de către Organizator a informațiilor privind contul personal de Facebook, a
adresei de e-mail pe care candidații o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum și a datelor
oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze
date, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârsta, ocupația, nr de telefon, adresa e-mail, orașul din care
provin, etc. și a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest
Regulament;
✓ Stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decat cele anterior menționate, respectiv:
reclamă, marketing și publicitate.
● Organizatorul va pastra conﬁdențialitatea cu privire la datele personale ale Câștigatorilor și le va utiliza
numai în scopurile stabilite prin Regulament.
● Par cipanții au dreptul să refuze, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele pe
care le-au furnizat în legătura cu participarea la eveniment să fie prelucrate în scop de marketing direct
sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. Participanții au dreptul să se opună prelucrării
datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate
de situatia personala.
● Prin semnarea prezentului document agreați termenii și condițiile desfășurării evenimentului MediFun
și sunteți de acord ca organizatorii evenimentului sau orice terțe persoane afiliate sau împuternicite de
aceștia pot realiza, pe parcursul derulării evenimentului, orice fel de materiale audio/video și orice fel de
imagini, capturi sau materiale fotografice iar drepturile asupra tuturor acestor materiale aparțin
organizatorilor evenimentului. Totodată, prin semnarea prezentului document și agrearea cu termenii și
condițiile desfășurării eveniimentului MediFun sunteți de acord ca organizatorii să folosească imaginea
dvs. în cadrul materialelor enumerate anterior sau în cadrul oricăror altor materiale de comunicare, pe o
perioadă nelimitată în timp, inclusiv prin transmiterea, distribuirea, publicarea, multiplicarea în orice
formă și prin orice metode, în spațiul on-line si offline, a tuturor acestor materiale ce înfățișează imaginea
dvs. în contextul desfășurării evenimentului MediFun, inclusiv prin publicarea acestora în presa scrisă,
difuzarea lor în rețelele de mass-media și publicarea în rețeaua Internet, pe site-urile de socializare
Facebook, Twitter, etc.
● Par cipanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările
ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și
dreptul de a se adresa justiției.

