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Procedura privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

pentru evenimentul ZIUA INVESTITORULUI 2022 

Transilvania Investments Alliance S.A. organizează Ziua Investitorului 2022, o zi dedicată prezentării 

noutăților din companie, oportunităților de investiții și planurilor de viitor. Evenimentul va fi organizat 

ȋn data de 23 septembrie 2022, la Hotelul Cleopatra din Stațiunea Saturn. 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie înregistrarea, comunicarea și oferirea de 

informații necesare invitaților acceptați la acest eveniment. Participarea se va face pe bază de 

înregistrare prealabilă, iar toți cei interesați vor fi invitați să completeze până la data de 16 septembrie 

2022 formularul de înregistrare care va fi disponibil pe site-ul web al societății noastre. 

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate în cadrul acestui eveniment provin din anunțul public 

de completare a formularului de către solicitanți, e-mail-uri sau invitații de participare prin diferite 

forme de comunicare (directă, telefon, fax, etc.), denumite în continuare invitații de participare. Acestea 

pot fi în format electronic și/sau pe suport hârtie . 

Punctele de intrare ale acestora în Transilvania Investments Alliance sunt:  

- Prin intermediul site-ului www.transilvaniainvestments.ro, secțiunea „Înregistrare eveniment 
”Ziua Investitorului 2022” 

- Pe e-mail, adresate direct responsabilului de eveniment sau pe e-mail-ul societății 
- Prin intermediul canalelor de social media ale societății 
- Prin telefon, fax etc. 

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate pentru acest eveniment sunt:  

- Numele și prenumele  
- Date de contact (adresa, număr de telefon, e-mail)  
- Funcția/Profesia 
- Firma/societatea pentru care este reprezentant/angajat 
- Fotografia  preluată (captată) prin fotografiere clasică cu mijloace tehnice obișnuite, respectiv, 

camera foto digitală, convertită în format electronic (de exemplu, de tip .gif etc.) și stocată în 
camera digitală sau pe cardul de memorie al acesteia și înregistrare video a evenimentului. 

Durata de păstrare a datelor colectate este de 2 ani pentru persoanele care și-au dat consimțământul 
explicit pentru păstrarea și arhivarea acestor date în scopul participării la evenimentele și programe 
viitoare organizate de către Transilvania Investments Alliance, iar pentru persoanele care nu-și vor da 
acest consimțământ, vor fi distruse în termen de 30 de zile de la finalizarea evenimentului, de către o 
comisie numită prin decizie internă a conducerii societății.  

Evidența datelor participanților este ținută în format electronic, într-un tabel Excel, securizat prin parolă 

de deschidere și parolă de modificare sau criptat. 
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Pentru întrebări sau mai multe detalii cu privire la această procedură, vă rugăm să scrieți un e-mail la 

adresa dpo@transilvaniainvestments.ro      

Actualizat, 16 septembrie 2022 

mailto:dpo@transilvaniainvestments.ro

