
Societatea Skepsis Advertising SRL, în calitate de operator de date cu caracter 
personal și organizator al evenimentului Orange Pop-Up Cinema, prelucrează datele 
cu caracter personal, respectiv imagini foto și video aparținând participanților la 
evenimentul Orange Pop-Up Cinema desfășurat în perioada 10 iulie - 26 iulie 2020 
în parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR), Insula Pensionarilor, în scopul promovării 
evenimentului și a servicilor Orange România, prin postarea fotografiilor și a filmelor 
pe pagina de Facebook, Instagram, YouTube și pe site-ul oficial al Orange România. 
 
Datele vor fi prelucrate pentru o perioadă de cel mult 1 (un) an de la încheierea 
evenimentului. 
 
Prelucrarea datelor personale în scopurile menționate mai sus are ca temei juridic 
consimțământul participanților prin accesul în locația evenimentului și prin achiziția 
biletelor, aceștia având dreptul de a-l retrage oricând, fără ca acest lucru să afecteze 
legalitatea prelucrării efectuată înainte de această retragere.  
 
Participanții înțeleg că fotografiile odată postate pe paginile menționate mai sus vor 
putea fi preluate și distribuite în mediul online în afara controlului organizatorilor, 
aceștia nefiind responsabili pentru astfel de distribuiri sau preluări ulterioare ale 
imaginilor de către alte persoane. 
 
La datele cu caracter personal vor avea acces Orange România și Societatea 
Skepsis Advertising SRL și împuterniciții implicați în organizarea evenimentului, 
precum și furnizorul de servicii de fotografie/video și furnizorii de procesare video. 
Datele nu vor fi transmise în afara UE/SER. 
 
Participanții au, în ceea ce privește prelucrarea datelor lor, următoarele drepturi: de 
acces la date, de a solicita rectificarea, ștergerea acestora, restricționarea preluării, 
de a se opune prelucrării, de a-și retrage consimțământul, dreptul de portarea 
datelor, precum și dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere 
privind protecția datelor cu caracter personal. 
 
Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru adresarea oricăror alte cereri sau 
întrebări, participanții se pot adresa Societății Skepsis Advertising SRL la adresa de 
e-mail protectiadatelor@skepsis.ro sau la adresa sediului acesteia: Intrarea Valului 
Nr. 2, etaj 2, sector 1, București. 
 
 


