
 
POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către 
CNMX CINEMA COMPANY S.R.L. 

 

   CNMX CINEMA COMPANY S.R.L., Str. Strada Ziduri Moși nr. 23 (Centrul Comercial Veranda), 
sector 2, București, România, cod poștal 021203 , CUI: 39337266, Registrul Comerțului nr.: J40 / 

6602/2018, website: www.spot-light.ro , email: contact@spot-light.ro , vă informează prin 

prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în 
conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 
27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și 
securitatea datelor personale, în vigoare. 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor 

În conformitate cu legislația națională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 
190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, 
Directiva 2002/58/CE) în vigoare, CNMX CINEMA COMPANY are obligația de a administra în 
condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. 

CNMX CINEMA COMPANY prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu 
prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul departamentelor, în conformitate cu 
prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități: 

o relații publice, răspunsuri la întrebările formulate în secțiunea contact pe www.spot-light.ro;  
o organizare/derulare evenimente ; 
o îndeplinirea unor obligații fiscale legale  ; 
o soluționare a plângerilor ; 
o înregistrarea datelor dvs. în vederea respectării cerințelor privind prevenirea răspândirii 

bolilor ; 
o realizarea unei rezervări; 
o încheiere de contracte privind furnizarea de bunuri/servicii ; 

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, CNMX CINEMA COMPANY , este 
posibil să nu poată sa vă pună la dispoziție toate serviciile sale .  

Temeiul legal al prelucrării datelor 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru a vă deschide un cont pe 
www.spot-light.ro cu acceptul dvs. explicit, pentru îndeplinirea unor obligații legale care îi revin 
operatorului (CNMX CINEMA COMPANY) sau pentru realizarea intereselor sale legitime , în 
temeiul articolului 6 alin. 1 litera a) b) c) și f) din GDPR. 

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de departamentele din cadrul CNMX 
CINEMA COMPANY : 

 Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE 
 Legea 190/2016, precum și alte legi naționale subsecvente; 
 Codul de procedură civilă 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a CNMX CINEMA COMPANY este 
aceea de a colecta numai datele personale necesare pentru scopurile menționate în prezentul 
document și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal 
strict necesare îndeplinirii acestor scopuri. 

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul departamentelor din cadrul CNMX 
CINEMA COMPANY sunt următoarele: nume, prenume, adresă de email  

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii: nume, prenume, număr de telefon, 
adresă de email, adresă poștală. 

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor 
departamentelor din cadrul CNMX CINEMA COMPANY, strict în conformitate cu prevederile 
legale. 



 
Sursa datelor cu caracter personal 

CNMX CINEMA COMPANY prin reprezentanții săi colectează date personale direct de la 
dumneavoastră, persoana vizată . 

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane 
juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea 
datelor cu caracter personal transmise. 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (CNMX CINEMA 
COMPANY) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul: 

 societăți partenere ce prelucrează date personale în numele Operatorului și au calitatea de 
Împuterniciți 

 instituții/autorități centrale și locale în vederea răspunderii unor solicitări oficiale ; 
 instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță; 
 în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului; 
 asigurarea pazei bunurilor și persoanelor; 

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categor iile de 
destinatari precizați anterior. 

Perioada de stocare a datelor personale 

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor 
demersurilor întreprinse privind susținerea activităților desfășurate de CNMX CINEMA COMPANY 
privind relații publice, organizare evenimente , activități comerciale, derulare programe 
educaționale, precum și înregistrarea diverselor formulare cu scopul înregistrării unui cont pe site-
ul nostru ,după care vor fi arhivate sau distruse potrivit legislației aplicabile. 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, 
dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea 
datelor, dreptul la opoziție şi procesul decizional individual automatizat. 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, Responsabilul cu Protecția 
Datelor din CNMX CINEMA COMPANY la adresa: adrian.magda@gdprservicii.ro sau prin poștă 

la sediul CNMX CINEMA COMPANY. 
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