
FORMULAR GDPR  

EVENIMENTE ORGANIZATE DE CĂTRE/ÎN PARTENERIAT CU FARMAVET SA 

Prin participarea la un eveniment organizat de către/în parteneriat cu Farmavet („Evenimentul”), înțelegeți că putem 

prelucra, inclusiv prin înregistrarea și utilizarea în materialele foto/video sau în orice alt tip de material promoțional, date 

cu caracter personal referitoare la dvs., precum imaginea, vocea, prezența/comportamentul la Eveniment, prelucrările fiind 

necesare scopurilor interne/externe Farmavet, pentru captarea atmosferei și a impresiei generale a Evenimentului, evaluarea 

numărului de participanți sau pentru scopuri comerciale, inclusiv în legătură cu promovarea activității/imaginii/mărcilor 

Societății sau a Evenimentului în mod public sau privat, precum și în celelalte scopuri stabilite prin Nota de informare, 

inclusiv publicarea materialelor foto/video în diferite modalități și pe diferite canale. Dacă veți lua cuvântul în cadrul 

Evenimentului putem procesa inclusiv poziția/funcția/calitatea/biografia personală, angajatorul/entitatea reprezentată. În 

general, nu intenționăm să focalizăm doar anumite persoane, în afara cazului când sunteți invitat special/speaker, ci să 

efectuăm cadre de grup. În cazul în care nu doriți să fiți fotografiat/filmat, atunci vă rugăm să vă exprimați în mod clar 

această opțiune reprezentanților Societății la Eveniment, pentru a asigura excluderea dvs. din cadre, prin orice modalități 

disponibile, inclusiv prin așezarea dvs. în locații speciale în sala unde se desfășoară Evenimentul. Vă puteți opune în orice 

moment prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Societății, din motive legate de situația dvs. particulară. 

Prin semnarea prezentului document cedați în mod irevocabil, exclusiv, neremunerat, nelimitat în timp, spațiu și modalitate 

de exploatare, dreptul dvs. la imagine către Farmavet, respectiv înfățișarea fizică, vocea etc., așa cum acestea apar în 

materialele foto/video realizate de către Societate în legătură cu Evenimentul.  
 

De asemenea, Farmavet S.A. dorește să vă transmită periodic informații în legătură cu activitatea de marketing, iar pentru 

acest scop avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.  

Sunt de acord să primesc informații privind oferte promoționale, campanii speciale, activități de promovare/publicitate, 

studii de piață și alte acțiuni de marketing similare, prin canalele comunicate Farmavet. 
 

NOTĂ DE INFORMARE  

1. Identificare operator de date: Farmavet SA, societate pe acțiuni administrată în sistem dualist,  cu sediul în Calea Giulești nr. 333, sectorul 
6, București și adresa de corespondență menționată mai jos, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/131/1991, CUI RO 256,  capital 
social subscris și vărsat de 1.833.697,90 RON („Societatea” sau „Farmavet”). Vă rugăm să citiți cu atenție întregul document. 
2. Scopul acestui document este furnizarea de informații în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul desfășurării unui 
Eveniment, dar și în contextul activității de marketing direct realizată de către Societate. Datele personale sunt colectate direct de la dvs. atunci când 
participați la Evenimente sau prin fotografierea/filmarea care are loc în cadrul Evenimentului.  
3. Persoanele vizate sunt participanții la Eveniment, inclusiv invitații, speakerii și reprezentanții Societății organizatoare sau ai altor entități. 
4. Ne bazăm pe consimțământul dvs. pentru a prelucra date cu caracter personal în scopul activității de marketing. Ne bazăm pe interesul legitim 
pentru a prelucra date cu caracter personal în scopul organizării, desfășurării, acreditării Evenimentului la care participați, pentru captarea atmosferei 
și a impresiei generale a Evenimentului, evaluarea numărului de participanți, dar și în scopuri comerciale, inclusiv pentru promovarea 
activității/imaginii/mărcilor Societății sau a Evenimentului în mod public sau privat, ori în alte scopuri interne/externe Farmavet, iar 
înregistrările/fotografiile selectate pot fi publicate, de exemplu pe internet, pe platforme externe, conturi de social media sau presă online (Twitter, 
Facebook, YouTube, Linkedin, Instagram etc.) sau în rețele interne Farmavet.  Datele cu caracter personal prelucrate în aceste scopuri pot include: 
nume și prenume; adresa; numărul de telefon; adresa de e-mail; semnătura; angajatorul/entitatea reprezentată; poziția/funcția/calitatea/biografia 
personală; imaginea; vocea; prezența, comportamentul la Eveniment. Temeiurile juridice sunt/pot fi, după caz, art. 6 alin. (1) lit. (a), (f) din 
Regulamentul (UE) 2016/679 (“GDPR”). 
5. De asemenea, pentru scopurile menționate mai sus, este posibil să divulgăm/transferăm partea necesară din datele dvs. cu caracter personal, după 
caz (inclusiv, dar fără a se limita la fotografiile și filmările de la Eveniment) , anumitor instituții/autorități publice ori organizații publice/private (e.g. 
Colegiul Medicilor Veterinari din România, în vederea dovedirii formării profesionale continue a participanților), precum și către alte persoane fizice 
sau altor societăți, inclusiv din grupul Farmavet, terțelor persoane furnizoare de servicii  de infrastructura IT, audit, marketing etc., inclusiv partenerii 
Societății sau alți terți care dețin/administrează/intermediază spațiile publicitare/media fizice/online sau alte rețele sociale/platforme.  
6. Perioada pentru care datele dumneavoastră vor fi stocate variază în funcție de scopul pentru care le folosim și de categoria de date , iar politica 
noastră de stocare se bazează pe prevederile legale, inclusiv normele de contabilitate, arhivare sau prescripție. 
7. Puteți beneficia de următoarele drepturi, conform GDPR, respectiv: (i)  dreptul de acces la date, (ii) dreptul la rectificarea datelor, (iii) dreptul la 
ștergerea datelor, (iv) dreptul la restricționarea prelucrării, (v) dreptul la opoziție, (vi) dreptul la portabilitatea datelor, (vii) dreptul la retragerea 
consimțământului, (viii) dreptul de formula o reclamație, (ix) dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității datelor. Farmavet prelucrează 
datele cu caracter personal în conformitate cu politica Societății cu privire la protecția datelor cu caracter personal, care  completează prezentul 
document, disponibilă în detaliu la adresa www.farmavet.ro. 
8. Nu luăm decizii care produc efecte juridice în privința dumneavoastră sau care vă afectează semnificativ și care să aibă la ba ză prelucrarea automată 
a datelor dumneavoastră sau crearea unui profil al dumneavoastră.  
9. Date de contact: Pentru a exercita vă exercita drepturile sau dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul de telefon (021) 
221.99.60, sau în scris la adresa de e-mail: dpo@farmavet.ro sau la adresa de corespondență din Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, 
clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București.  

Data    Nume și prenume 

 
        Semnătura 

  

 

http://www.farmavet.ro/
mailto:dpo@farmavet.ro

