INFORMARE
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele/ pasagerii care au acces la
Salonul Protocol
Vă informăm că Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A (AIAIC), în vederea desfăşurării de servicii aeroportuare,
specifice Activităţilor de servicii anexe transporturilor aeriene, este un operator care prelucrează date cu caracter personal, în
conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor cu caracter personal 2016/679, denumit în continuare Regulament!
Principiile pe care se fundamentează programul nostru de securitate a informației, și implicit și securitatea datelor
personale ale pasagerilor, vizitatorilor, angajatilor, partenerilor și colaboratorilor noștrii sunt protecția confidențialității,
integrității și disponibilității datelor și informațiilor pe care le colectăm, procesăm, stocăm și transmitem.
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A, este situat in Str. Traian Vuia, Nr. 149-151, Cluj-Napoca, România si
este înregistrat la Oficiul Naţional de Registru al Comerţului de lângă Tribunalul Cluj, prin Cod unic de înregistrare: RO2882425. Ca
date de contact avem: Telefon: +40.264.416.702 Fax: +40.264.416.712 Cod retea SITA: CLJAPXH, E-mail: office@airportcluj.ro
si Website: www.airportcluj.ro.
Totodată menţionăm, că sursa de colectare a datelor cu caracter personal poate fi letrica şi/sau electronica, suportul acestora
sunt servite de documentele şi actele doveditoare emise de diferite entităţi private sau de instituţii de interes public.
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A, în calitate de operator, definit în Regulament la art. 4, alin. 7, efectuăm
operaţiuni sau seturi de operaţiuni, prin care prelucrăm date cu caracter personal. În funcţie de scopul prelucrarii, vă aducem la
cunoştiinţă tipurile de date procesate şi temeiurile legale pe baza cărora efectuăm prelucrarea, stocarea şi transmiterea datelor cu
caracter personal:

I.Tipul datelor
procesate
I.ADRESE
SOLICITARE
ACCES
SALON
PROTOCOL:
nume,
prenume,
adresă de e-mail,
functia
detinuta,
numele
institutiei/
angajatorului

II.Scopul procesării

III.Temeiul legal din Regulamentul 2016/679 (GDPR*)
şi alte obligaţii legale
II.1 Pentru facilitarea accesului la
III.1
Art. 6 din Regulament, alin 1. lit. c:
Salonul Protocol
prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei
Accesul se face numai în baza unei
obligații legale care îi revine operatorului.
solicitări prealabile depuse la
•
Art 9. din Regulament, alin 2., lit b.
Secretariatul Aeroportului
prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii
Internațional Avram Iancu Cluj, la
obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale
adresa Str. Traian Vuia, nr. 149, Cluj- operatorului (in acest caz drepturi operationale si de
Napoca, pe adresa de email:
securitate) măsura în care acest lucru este autorizat de
office@airportclui.ro.
dreptul Uniunii sau de dreptul intern

Destinatarii şi terţii Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A sunt următoarele entiăţi, în funcţie de tipul şi scopul
prelucrării datelor cu caracter personal: SRI, Politia de Frontiera, Politia Transporturi, Companiile de Hnadling.
Datele cu caracter personal, care au fost sau vor fi solicitate şi furnizate de Dumneavoastră sunt şi vor fi prelucrate pe o perioada
prevazută în legislaţia europeana si naţionala, în conformitate cu Regulamentul 2016/679, respectând principiile de baza ale securităţii,
respectând drepturile Dumneavoastra:
• Dreptul de a fi informat (Art. 13 și 14) – de către operator despre tipul, scopul şi temeiurile legale ale prelucrarii
• Dreptul de acces la date (Art.15) – persoana are dreptul de a obţine confirmare din partea operatorului, daca prelucrează date cu
caracter personal care o privesc.
• Dreptul la rectificare (Art. 16) – a datelor personale, fără întarzieri nejustificate.
• Dreptul la ştergerea datelor (” dreptul de a fi uitat”) - (Art. 17) - a datelor personale, fără întârzieri nejustificate.
• Dreptul la restricţionarea prelucrării (Art. 18)-în anumite cazuri, persoana poate solicita restricţionarea prelucrării datelor
personale.
• Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20)- operatorul, la solicitarea persoanei vizate, este obligat la transmiterea datelor cu
caracter personal către alţi operatori, în anumite cazuri.
• Dreptul la opoziţie (Art. 21). – persoana vizată se poate opune prelucrării datelor cu caracter personal.
• Drepturi legate de prelucrarea automată a datelor (Art. 22)- persoana are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.
Dumneavoastră, vă puteti adresa echipei noastre pentru a va detalia politica de securitate a organizatiei noastre, pe adresa
oficială menționată mai sus sau pe adresa de e-mail dpo@airportcluj.ro, telefonic 0264/ 307 500, respectiv pe
http://www.airportcluj.ro/gdpr/ sau la ghiseul unic al autoritaţii de supraveghere privind datele cu caracter personal:
http://dataprotection.ro/ .

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A,
CONDUCEREA-

