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Informații privind protecția datelor pentru înregistrările foto și video în cadrul 
programului de mentorat Balu und Du 

1. Responsabil 

Balu und Du e.V. este responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră împreună cu 
furnizorul locației Balu und Du care răspunde de dumneavoastră (denumiți în continuare 
colectiv: „noi” sau „nouă”). Datele de contact pentru Balu und Du e.V. sunt următoarele: Balu 
und Du e.V. | Serviciul administrativ | Georgstraße 7| 50676 Köln | E-mail: info@balu-und-du.de 
| www.balu-und-du.de. Puteți găsi datele de contact ale furnizorului locației dumneavoastră 
Balu und Du pe site-ul nostru la www.balu-und-du.de/standorte. Dacă aveți întrebări cu privire 
la protecția datelor, puteți contacta în orice moment atât Balu und Du e.V., cât și locația 
dumneavoastră Balu und Du. 

2. Scopuri și temeiuri juridice 

Scopul prelucrării este publicarea fotografiilor și a filmărilor în conformitate cu consimțământul 
dat pentru publicarea fotografiilor și a filmărilor. Temeiul juridic este consimțământul dat, art. 6 
alin. 1 paragraful 1 lit. a) din RGPD.  

3. Transmiterea datelor dumneavoastră 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise dincolo de divulgarea convenită 
numai dacă există un temei juridic corespunzător. Acestea sunt, de exemplu, cazurile în care 
furnizorii de servicii ne sprijină în cadrul unei prelucrări prin persoane împuternicite, conform 
art. 28 din RGPD. 

4. Durata de stocare 

Datele dumneavoastră vor fi stocate atât timp cât înregistrările sunt utilizate de dumneavoastră 
sau până când v-ați retras consimțământul. 

5. Drepturile dumneavoastră 

Aveți față de noi următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră personale 
colectate de noi: 

• Dreptul la informare 
• Dreptul la rectificare sau ștergere 
• Dreptul de a restricționa prelucrarea 
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• Dreptul de a vă opune prelucrării 
• Dreptul la portabilitatea datelor. 

În măsura în care prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal se 
bazează pe evaluarea comparativă a intereselor (art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f) din RGPD), vă puteți 
opune prelucrării. Atunci când exercitați o astfel de obiecție, vă rugăm să ne explicați motivele 
pentru care nu ar trebui să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în modul în 
care am făcut-o. În cazul unei obiecții justificate din partea dumneavoastră, vom revizui situația 
și fie vom întrerupe sau adapta prelucrarea datelor, fie vă vom prezenta motivele noastre 
imperioase și demne de protecție pe baza cărora vom continua prelucrarea. Bineînțeles, vă 
puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri 
publicitare. Puteți să ne informați cu privire la obiecția dumneavoastră privind publicitatea 
folosind datele de contact menționate la punctul 1. 

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la o autoritatea de supraveghere a 
protecției datelor cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter 
personal. Aceasta include, de asemenea, autoritatea de supraveghere a protecției datelor 
responsabilă pentru operatorul de date: Comisarul de stat pentru protecția datelor din Saxonia 
Inferioară, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, telefon: 0511 / 120 45 00, e-mail: 
poststelle@lfd.niedersachsen.de. 

6. Informații privind responsabilitatea comună 

Obligațiile care decurg din responsabilitatea comună au fost stabilite în scris în cadrul unui 
acord încheiat între Balu und Du e.V. și locațiile Balu und Du: 

• În conformitate cu acordul încheiat, locația Balu und Du este obligată să vă furnizeze, în calitate de 
persoană vizată, informațiile obligatorii în conformitate cu art. 13 și art. 14 din RGPD în momentul 
colectării datelor și să vă pună la dispoziție părțile esențiale ale acordului de responsabilitate comună 
(art. 26 alin. 2 din RGPD). 

• Pentru prelucrarea cererilor și a drepturilor persoanelor vizate (art. 15 - 22 din RGPD), precum și 
pentru informarea persoanelor vizate cu privire la măsurile luate sau neluate în urma unei cereri în 
conformitate cu art. 15 - 22 din RGPD, obligația revine părții contractante care primește cererea 
respectivă. 

• În cele din urmă, în temeiul acordului, fiecare parte contractantă este responsabilă de notificarea 
persoanelor vizate în cazul unei încălcări a protecției datelor cu caracter personal (art. 34 din RGPD), 
de implicarea și verificarea persoanelor împuternicite de operator (art. 28 din RGPD) și de notificarea 
autorității de supraveghere competente cu privire la încălcarea protecției datelor cu caracter personal 
(art. 33 din RGPD). 

• Atât locațiile Balu und Du, cât și Balu und Du e.V. sunt obligate să definească măsuri tehnice și 
organizatorice (art. 32 din RGPD) și să țină un registru al activităților de prelucrare (art. 30 din 
RGPD). 
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Vă puteți exercita drepturile care decurg din art. 13, art. 14 și art. 15 din RGPD indiferent de 
domeniile de responsabilitate definite în acordul privind responsabilitatea comună în relația 
internă, la alegerea dumneavoastră, față de locațiile Balu und Du și Balu und Du e.V. 

 




