
 

1 
 

Clasificare GDPR: Document confidential 

ACORD 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ALE PARINTILOR 

 CLIENTILOR DIN CONTRACTUL DE CAZARE 

 
 

I. Operatorul de date: Societatea WEST GATE STUDIOS S.A., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Preciziei nr. 24A, Cladirea 

A1, parter, Birou 41, Sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/2530/2009, CUI 25186767 

(denumita in continuare “Societatea”). 

 

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: 

 

Pentru scopul: 

informarea/asigurarea comunicarii  

in legatura cu incheierea si 

executarea contractului de cazare 

in cadrul “West Gate Studios”, in 

care (fiul/fiica dumneavoastra) 

detine calitatea de client 

 

Pentru scopul: 

reclama, marketing, publicitate 

privind serviciile prestate de 

Societate 

 

Pentru scopul: 

monitorizarea si securitatea persoanelor, spatiilor 

si bunurilor private 

1. numele si prenumele; 

2. adresa de e-mail; 

3. telefon; 

4. semnatura. 

1. numele si prenumele; 

2. adresa de e-mail; 

3. telefon. 

 

Imaginea, 

prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video 

amplasate in incinta “West Gate Studios” (in zona 

de acces, in spatiile destinate publicului, in zonele 

cu acces restrictionat, in imprejurimile si in spatiile 

exterioare imobilului), in conditiile prevazute de 

lege. 

Existenta sistemului de supraveghere video este 

semnalata prin intermediul pictogramei de mai jos, 

pozitionate la o distanta rezonabila de locurile in 

care sunt amplasate aceste echipamente: 

 
    

(denumite in continuare “Datele cu caracter personal”). 

 

 

III.  Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal: 

1. informarea/asigurarea comunicarii in legatura cu incheierea si executarea contractului de cazare in cadrul “West Gate 

Studios”, in care (fiul/fiica dumneavoastra) detine calitatea de client; 

2. reclama, marketing, publicitate privind serviciile prestate de catre Societate; 

3. monitorizarea si securitatea persoanelor, spatiilor si bunurilor private. 
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IV. Temeiurile juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal. Necesitatea furnizarii datelor si consecintele 

 

Pentru scopul: 

informarea/asigurarea comunicarii  

in legatura cu incheierea si 

executarea contractului de cazare 

in cadrul “West Gate Studios”, in 

care (fiul/fiica dumneavoastra) 

detine calitatea de client 

 

Pentru scopul: 

reclama, marketing, publicitate 

privind serviciile prestate de 

Societate 

 

Pentru scopul: 

monitorizarea si securitatea persoanelor, spatiilor 

si bunurilor private 

Consimtamantul dumneavoastra in 

vederea primirii informarilor 

referitoare la incheierea si 

executarea contractului de cazare cu 

fiul/fiica dumneavoastra, in calitate 

de client 

 

 

Consimtamantul 

dumneavoastra in vederea 

primirii informarilor sub forma 

de newsletter (prin e-mail) 

  

Necesitatea indeplinirii unei obligatii legale de 

catre Societate – asigurarea pazei si sigurantei 

obiectivelor, bunurilor si valorilor conform Legii 

nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor si protectia persoanelor, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Refuzul furnizarii datelor determina 

imposibilitatea transmiterii 

informatiilor referitoare la 

incheierea si executarea 

contractului de cazare cu fiul/fiica 

dumneavoastra, in calitate de client 

Aveti posibilitatea de a va 

retrage oricand consimtamantul, 

exprimandu-va optiunea de a nu 

mai primi newslettere in viitor, 

dand click pe link-ul 

“Dezabonare” din cuprinsul 

fiecarui e-mail 

Refuzul furnizarii datelor determina 

imposibilitatea accesului/necesitatea parasirii 

spatiilor in care sunt amplasate mijloacele de 

supraveghere video 

 

V. Destinatarii datelor cu caracter personal: imputernicitii Societatii; autoritati publice centrale/locale (dupa caz, potrivit  

    legii). 

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate: este posibil in state din Uniunea Europeana si din afara acesteia. 

 

VII. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal: cel putin durata impusa de legislatia in vigoare, inclusiv, dar fara a se 

limita la dispozitiile privind indeplinirea obligatiilor contractuale si legale, prescriptia extinctiva, arhivarea. 

 

VIII. Drepturile specifice ale persoanei vizate: Beneficiati de urmatoarele drepturi: la informare, de acces, de rectificare a 

datelor, de stergere a datelor, de opozitie, de a restrictiona prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face 

obiectul unui proces decizional individual automatizat si dreptul de a adresa o plangere autoritatii de supraveghere a 

prelucrarii datelor cu caracter personal.  

Ne puteti contacta la aceasta adresa daca aveti intrebari, nelamuriri ori pentru exercitarea drepturilor privind prelucrarea 

datelor personale prin e-mail, la adresa gdpr@genesisproperty.net. 

 

IX. Confidentialitatea datelor cu caracter personal: Pentru a asigura siguranta datelor cu caracter personal furnizate de catre 

dumneavoastra, acestea sunt tratate de catre Societate sub imperiul confidentialitatii si prin implementarea masurilor tehnice 

si organizatorice pentru protectia acestora impotriva accesului, modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate. 

 

 

Subsemnatul (a), prin semnarea prezentului Acord, declar ca imi exprim acordul liber si neviciat pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal in conditiile stabilite prin prezentul. 

 

 

Numele și prenumele:______________________________  

 

Calitate: parinte al clientului ______________________ in contractul de cazare 

 

 

Semnatura:_______________________ 

 

 

 

Data: _________________ 
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