Vă rugăm marcați cu un [x] modalitatea prin care doriți sa fiți contactat în scopul furnizării de informații referitoare
la campaniile de marketing, oferte speciale, și/ sau alte forme de publicitate, precum și contactarea în vederea
desfășurării de sondaje de opinie a clienților:
□ telefon

□ SMS

□e-mail

□social media

(II)
PARTENERII VÂNZĂTORULUI
- Societatea Română de Yumeiho (SRY) – doar în cazul cursanților participanți la cursurile la care sunt
eliberate Certificate de participare SRY
- Centrul de Yumeiho din Japonia – doar în cazul cursanților participanți la cursurile organizate de Centrul
de Yumeiho SRL si care primesc diplome eliberate de Centrul de Yumeiho din Japonia
- Departamentul de contabilitate al Centrului de Yumeiho SRL
Înțeleg că am dreptul să marchez opțiunea „Nu” de mai sus cu privire la prelucrarea datelor personale în scopuri de
marketing fără consecințe negative legate de primirea serviciilor, respectiv de executarea Contractului de VânzareCumpărare nr ....... / ............................
De asemenea, înțeleg că și în ipoteza în care marchez opțiunea „Da” la data prezentului formular, pot modifica
această opțiune oricând ulterior, cu informarea corespunzătoare a Vânzătorului.
În această situație, Vânzătorul trebuie să notifice pe partenerii săi despre cea din urmă decizie a mea privind
prelucrarea datelor personale.
Înțeleg că Vânzătorul nu intenționează să transfere datele mele personale către terțe-părți, altele decât cele
menționate mai înainte și cu care am fost de acord în mod expres.
7. ALTE DREPTURI ALE CUMPĂRĂTORULUI / REPREZENTANTULUI CUMPĂRĂTORULUI CU PRIVIRE LA
DATELE PERSONALE
AM FOST INFORMAT DE VÂNZĂTOR CĂ AM DREPTUL:
A) De a fi informat despre și de a avea acces la datele mele personale prelucrate de Vânzător sau transferate
catre Destinatarii menționați mai sus
B) De a modifica, corecta, actualiza datele personale
C) De a fi șterse datele personale din evidența sa (dreptul de a fi uitat), de a retrage consimțământul pentru
prelucrări viitoare
D) Dreptul la portabilitatea datelor
E) Dreptul de a depune plângeri la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor Personale din România cu
privire la procesarea datelor mele personale.
* * *
Confirm că am citit cu atenție acest formular și că am înțeles ce date personale sunt prelucrate, în ce scopuri și către
cine vor fi disponibile aceste date.
Am fost informat despre drepturile mele privind datel personale prelucrate, în special despre dreptul de a retragere
a consimțământului, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a fi uitat.
Semnez acest formular în cunoștință de cauză despre efectele sale conform Regulamentului General cu privire la
Protecția Datelor nr. 679/2016
Cumpărător / Reprezentant al Cumpărătorului
Nume ________________________________________________

Semnătură ____________________________________________

Data_____________________

FORMULAR DE CONSIMTĂMÂNT AL CUMPĂRĂTORULUI
Privind prelucrarea datelor personale
1. IDENTIFICAREA PRESTATORULUI DE SERVICII / VÂNZĂTORULUI (numit mai departe VÂNZĂTOR),
SC CENTRUL DE YUMEIHO SRL cu sediul in Bucuresti, str. Elev Nicolae Popovici nr. 1, bl. P42, sc.2, et. 4, ap.41,
inregistrata la ONRC sub nr. J40/1269/2018, CUI 37015205, reprezentata prin Necula Roxana Maria in calitate de
Director, avand nr de tel. 0722540086 si email centruldeyumeiho@gmail.com

2. IDENTIFICAREA BENEFICIARULUI / CUMPĂRĂTORULUI / REPREZENTANTUL CUMPĂRĂTORULUI (numit
mai departe CUMPĂRĂTOR)
Eu, ................................................................................,
în calitate de Beneficiar / Cumpărător / reprezentant al Cumpărătorului
in Contractul de prestări servicii / vânzare-cumpărare nr. ........./.............................,
prin prezentul document, fiind informat de Vânzător cu privire la: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul
de opoziție, dreptul de a restricționa prelucrarea datelor, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor,
declar că sunt de acord si consimt în mod liber că Vânzătorul poate prelucra datele mele personale în următoarele
condiții:

-

3. DATE PERSONALE PRELUCRATE
Nume, prenume, denumirea firmei Cumpărătoare
Adresa de domiciliu / sediul firmei Cumpărătoare
Cod numeric Personal (CNP), datele de identificare și emitere din pașaport sau CI,
Nr. de telefon și adresa de email,
Cont bancar, cod IBAN

4. MODALITATEA DE PRELUCRARE ȘI SCOPUL PRELUCRARII DATELOR PERSONALE
Modalitatea de prelucrare este stocarea pe suport de hârtie si electronic în platformă
Scopul procesării:
- Executarea contractului,
- CNP si datele de identificare și emitere a pașaportului / CI numai pentru identificare fiscală sau pentru
eventuale proceduri legale (ex. Codul Român de Procedura Civilă cere identificarea părților si prin CNP)
5. DURATA PROCESĂRII. DREPTUL DE A RESTRICȚIONA PROCESAREA, DREPTUL DE A FI UITAT
Sunt de acord ca Vânzătorul să colecteze și să prelucreze datele mele personale menționate mai sus pe toată durata
contractului. Dupa această perioadă, îl voi informa (în scris) pe Vânzător dacă poate continua sa păstreze și să
prelucreze datele mele personale sau nu, cerăndu-I sa acționeze în consecință pozitiv (continuarea procesării) /
negativ (retragerea consimțământului)
De asemenea, îl voi notifica pe Vânzător dacă voi decide retragerea consimțământului de prelucrare a datelor
personale înainte de terminarea contractului.
Înțeleg că retragerea consimțamântului operează pentru viitor, de la data notificării scrise adresate Vânzătorului și
poate fi însoțită de notificarea specifică de a fi uitat, în cazul în care decid că nu voi mai cumpăra produse SC Centrul
de Yumeiho SRL.
6. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL . INTENȚIA DE TRANSFER A DATELOR PERSONALE
Destinatarii datelor cu caracter personal sunt:
(I)
VÂNZĂTORUL
- Pentru întocmirea actelor contabile – facturi și chitanțe, bonuri fiscale
- Pentru executarea Contractului de vânzare-cumpărare nr. ……../………………………
- Pentru informații specifice / oferte de noi produse/ servicii (de marcat optiunea)
Da

Nu

