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INFORMARE 

 

PARKLAKE SHOPPING SA, (parte identificata in continuare) in calitate de Operator, furnizeaza, 

conform RGPD (Regulamentul General de Protectie a Datelor, Regulament (EU) 679/2016 din 27 

Aprilie 2016) si orice alta reglementare privind protectia datelor care este aplicabila (denumite in 

continuare, impreuna, “legea”), odata cu colectarea datelor personale de la persoana vizata, 

urmatoarele informatii: 

 

1. Identitatea si contactele 

Operatorului: 

Denumire: PARKLAKE SHOPPING SA   

Adresa: Bucuresti, bd. Liviu Rebreanu nr.4, Centrul 

comercial si de loisir ParkLake, et.2, spatiul de birou 

nr.6, sector 3 

Numar de inregistrare la Registrul Comertului 

J40/15044/2006, 

Cod unic de înregistrare: 19035549 

 

Contact utilizat in scopul exercitarii drepturilor:  

dataprotection@parklake.ro 

2. Datele de contact ale  

Responsabilului cu Protectia  

Datelor 

Operatorul nu a desemnat un Responsabil cu Protectia 

Datelor 

3. Scopul Prelucrarii Trajul epidemiologic al personalului, vizitatorilor si 

clientilor pentru accesul în centrul comercial  

4. Temeiul juridic al prelucrarii: Obligatie legala 

(Ordinul Comun al Ministerului Sanatatii si al 

Ministerului de Interne nr. 874/81/2020, în sectiunea 

referitoare la triajul epidemiologic pentru prevenirea 

contaminarii cu virusul SARS-CoV-2  

Și 

Hotărârea Guvernului Nr. 1161/ 2021 și Hotărârile de 

Guvern de prelungire ulterioare, în secțiunea referitoare 

la verificarea certificatului digital al UE privind COVID-19 

pentru accesul în centrul comercial)  

 

5. Destinatarii sau categoriile de 

destinatari ai datelor personale: 

In calitate de Persoane Imputernicite de Operator: 

- SECURITAS SERVICES ROMANIA S.R.L.       
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(societatea care asigura serviciile de securitate in 

cadrul centrului comercial si care gestioneaza 

masurarea temperaturii și verificarea certificatului 

digital al UE privind COVID-19 la intrarea in centrul 

comercial) 

6. Transferul datelor personale 

catre o tara terta sau 

organizatie internationala: 

Nu este aplicabil. 

7. Durata de stocare a datelor 

personale: 

Datele personale nu se stocheaza; rezultatul masuratorii 

și al verificării deținerii certificatului digital al UE privind 

COVID-19 nu va fi inregistrat si va fi sters imediat  

8. Existenta unui proces 

decizional automatizat incluzand 

crearea de profiluri:  

Nu este aplicabil. 

 

Informatii suplimentare 

A - Drepturile Persoanei Vizate: 

• Persoana Vizata poate exercita fata de Operator cu privire la datele sale personale si in 

conditiile legii, urmatoarele drepturi:  

Dreptul de acces; 

Dreptul la rectificare; 

Dreptul de stergere (dreptul de a fi uitat); 

Dreptul la restrictionarea procesarii; 

Dreptul la opozitie; 

Dreptul la portabilitatea datelor; 

• Persoana Vizata are de asemenea dreptul de a formula o plangere la autoritatea de 

control. Autoritatea de control in Romania este ANSPDCP - Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - B-dul G-ral. Gheorghe 

Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania 

 

B – Furnizarea datelor cu caracter personal: Furnizarea datelor cu caracter personal in acest 

context reprezintă o cerință legală; persoana vizata nu are obligatia sa furnizeze datele cu 

caracter personal, iar daca va alege sa nu le furnizeze, nu i se va permite accesul in centrul 

comercial, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 


