PROTECTIA DATELOR – Declaratie Acord cu privire la stocarea
si protectia datelor personale

•

Entitate legala in vederea colectarii datelor:

Matei Mihaela – terapeut Thetahealing, terapie cu biocamp,
tehnician nutritionist – schimbarea stilului de viata, consilier dezvoltare
personala,
formator,
autor
la
www.viatainabundenta.ro
si
reperezentant legal al Matei P. Mihaela Persoana Fizica Autorizata.

•

Domeniul de aplicare al acestui Acord

Domeniul de aplicare al prezentului acord cuprinde gestionarea,
stocarea și protecția datelor furnizate de persoanele care contacteaza
si solicita sevicii in diverse scopuri de la entitatea legala, in
conformitate cu Legea Europeana privind protectia datelor din 2018.

•

CE DATE STOCHEZ?

Stochez toate datele de care am nevoie pentru a putea oferi serviciile
solicitate si pentru a-mi mentine o relatie cu clientii mei. Aceste date
variaza de la nume si adresa de e-mail {cei care se inscriu pe site-ul
www.viatainabundenta.ro sau pur si simplu ma contacteaza in legatura
cu ceea ce ofer ca si servicii} pana la date mai complexe ca de
exemplu: nume complet, adresa de e-mail, numar de telefon, adresa
de domiciliu in cazul celor care se inscriu la cursurile sustinute de mine
si ca urmare a necesitatii de a fi inscrisi in baza de date a Entitatii
legale cu care eu am un contract in acest scop {ma refer aici la Clasele
de Thetahealing® pe care le sustin ca instructor™}.
Din motive fiscale, daca participati la un curs sau cumparați un produs
{sedinte sau sesiuni oferite de mine, programe} voi stoca numarul
dvs. de identificare fiscala si cel de T.V.A. si toate datele de care am
nevoie pentru a emite o factura corecta in toate jurisdictiile in care
operez.

•

DE CE STOCHEZ DATELE DVS.?

Stochez datele dvs. pentru a furniza serviciile pe care le ofer in sistem
donatie sau contra cost si pentru a-mi mentine relatiile contractuale cu
clientii, consumatorii si autoritatile.
Datele cu caracter personal sunt stocate pentru a va putea trimite
informatii, materiale gratuite, produse si pentru a va inscrie la cursuri
si convorbiri telefonice.
Inregistrarile cursurilor si convorbirilor telefonice sunt stocate si
distribuite pentru a permite clientilor si consumatorilor sa reia cursurile
sau convorbirile telefonice la care au participat sau pe care le-au
achizitionat. Dupa cursurile sau convorbirile telefonice mentionate
anterior, inregistrarile sunt transformate, de asemenea, in produse
care sunt vandute in magazin.
Va rog sa retineti: Nu fac nicio inregistrare telefonica sau in mediul
on-line, la niciun curs fara acordul scris al celor implicati. In aceeasi
nota, orice inregistrare facuta in relatia cu mine fara acordul meu
constituie o incalcare a acestui acord!

•

CINE ARE ACCES LA ACESTE DATE?

Echipa mea si cu mine avem acces la datele dvs. pentru a putea pune
in aplicare acordurile contractuale cu clientii și consumatorii nostri.
Echipa mea poate include comunicarile mele si echipa de marketing,
organizatorii evenimentului meu si personalul meu administrativ.
În plus, activitatea de externalizarea a sarcinilor de specialitate în IT și
contabilitate, de exemplu, necesită uneori sa acord consultantilor
accesul la datele dvs., oricand si ori de cate ori acest lucru este
necesar, pentru a-mi indeplini obligatiile juridice fata de autoritătile
oficiale sau pentru a-mi dezvolta si imbunatati serviciile.
În plus, (1) ThetaHealing Institute of Knowledge®
& ThetaHealing Headquarters 29048 Broken Leg Road Bigfork, MT
59911 USA, parți denumite in continuare in mod colectiv
ThetaHealing Institute of Knowledge®” sau „Companiile”, au
acces la datele dvs. de bază (numele complet, adresa de e-mail,
adresa postala, tara si numarul de telefon) atunci cand va inscrieti la
unul dintre cursurile mele ThetaHealing®prin intermediul siteului www.viatainabundenta.ro. Acest lucru este valabil pentru cursuri
in direct (in-persoana), convorbirile telefonice si cursurile online,

precum si pentru cursurile oferite in direct prin cursuri audio si
transmisii in direct.
Va rog sa retineti: ThetaHealing Institute of Knowledge®obtine
accesul la datele dvs. de baza numai atunci cand va inscrieti la unul
dintre cursurile ThetaHealing® sau convorbirile telefonice pe care le
ofer. ThetaHealing Institute of Knowledge® nu are acces la
numarul dvs. de identificare fiscala sau de T.V.A.

•

PARTAJEZ DATELE DVS.?

După cum s-a mentionat mai sus, partajez datele dvs. cu
ThetaHealing Institute of Knowledge® daca alegeti sa participati
la un curs oferit de ThetaHealing Institute of Knowledge®.
Va rog sa retineti: Nu partajez datele dvs. cu Facilitatorii
(Facilitators) cu care nu ati participat la un curs. ThetaHealing
Institute of Knowledge®este obligata sa respecte acelasi acord
privind protectia datelor pe care il respect si eu.

•

CÂT TIMP VOR FI STOCATE DATELE?

Eu stochez datele atata timp cat…
•
•
•

am o relație cu un consumator, client sau parte interesata
sunt obligat legal, din motive fiscale
nu va dezabonati sau nu imi solicitati stergerea informatiilor
dvs.

•

CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE CLIENT
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR?

In calitate de client, aveti dreptul sa…
–
va
gestionati
e-mailul
sau
abonamentul
platit
– corectati oricare și toate informatiile pe care eu le-am stocat
– solicitati detalii despre datele pe care eu le-am stocat cu privire la
dumneavoastra.
– solicitati stergerea sau limitarea datelor dvs. stocate.

Dacă doriti sa actualizati, sa schimbati sau sa modificati datele dvs., va
rog sa ma anuntati contactandu-ma la adresa de email: elamatei22@yahoo.com
Dacă doresti sa fii sters din baza noastra de date, te rog sa ma
contactazi aici: elamatei22@yahoo.com

•

CLIENȚII SUNT OBLIGAȚI SĂ-ȘI FURNIZEZE DATELE?

Da, in calitate de client sau consumator, trebuie sa furnizati datele de
care am nevoie pentru a-mi putea indeplini obligatiile contractuale in
cadrul diferitelor servicii pe care le ofer.
In functie de ceea ce imi solicitati, va voi cere sa-mi furnizati informatii
care pot varia de la numele dvs. complet, adresa de e-mail si tara, la
detalii mai ample, care includ numele complet, numarul de telefon,
adresa de e-mail, adresa de domiciliu, precum si detalii cu privire la
persoanele alfalte in intretinere.

•

COOKIE-URILE,
AUTOMATIZAREA

CREAREA

PROFILULUI

ȘI

Eu utilizez cookie-uri pentru a-mi face site-ul functional si usor de
utilizat. Un pop-up va apărea prima data cand vizitati site-ul meu,
care va va informa ca utilizez cookie-uri si ca, accesand în continuare,
sunteți de acord sa plasez cookie-uri in calculatorul dvs. In acest
proces, un cookie va fi plasat în computer, astfel Incat nu veti vedea
pop-up-ul de fiecare data cand vizitati site-ul web.
Nu efectuez nicio formă de generare automată de profil. Uneori,
voi verifica care sunt subiectele de care poate fi interesat un client pe
baza alegerilor sale anterioare de cursuri sau de produse.
Nu partajez
sau vand
datele dvs.
cu/catre
externe. Verificarile privind conditiile prealabile pentru
avansate sunt procesate automat.

•

agentii
cursurile

UNDE STOCHEZ DATELE DVS.?

Utilizez mai multe sisteme pentru stocarea datelor pentru a-mi
indeplini acordurile contractuale cu clientii si consumatorii si care, de
asemenea, imi permit sa operez la nivel global.

În general, informațiile sunt stocate în servicii de tip cloud și pe
calculatoarele din țara mea de rezidenta, in Romania.
Va rog sa retineti: Datele dumneavostra sunt protejate si
oricand aveti alegeri! Daca va hotarati sa incheiati colaborarea
cu mine este necesar doar un e-mail in care solicitati acest
lucru! Iar in momentul cand ati solicitat acest lucru toate
materialele primite de la mine trebuie sa fie sterse!

•

CUM PROTEJEZ DATELE DVS.?

Mihaela Matei a semnat Acorduri de Confidentialitate cu toti cei care
iau parte din aceasta activitate.
Personalul Mihaela P. Matei persoana fizica autorizata , contractorii si
agentiile externe cu care lucrez au semnat Acorduri de
Confidentialitate. De asemenea, au fost instruiti privind protecția
datelor.
Datele stocate pot fi accesate prin puncte de acces protejate de catre
utilizatorii care au permisiunea de a accesa informatiile.

