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Acord pentru folosirea datelor personale - GDPR
Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679 din 27.04.2016 privind procesarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date (GDPR), grupul de entități juridice Fundația Alfa Omega, Alfa Publishing și Alfa Omega
Tv Production au obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate explicit de
către dvs, datele personale pe care le furnizați despre dvs sau o persoană pentru care aveți drept de reprezentare.
Completați datele personale și bifați serviciile de care doriți să beneficiați în continuare.

Nume _______________________ Prenume _____________________ Data nașterii1 ___________________
Adresa poștală: Str______________________________________nr._______ bl._____sc._____ap.___ et.___
Localitate: ___________________________________ Cod postal:____________Judet: _________________
Țară:____________________ Email ________________________________ Nr. telefon2________________
Îmi dau acordul folosirii datelor personale de mai sus de către grupul de entități juridice Fundația Alfa
Omega, Alfa Publishing și Alfa Omega Tv Production, prin bifarea pozițiilor de mai jos, pentru a primi:
Bifați căsuțele atât din coloana din stânga cu serviciile dorite, cât și cele din coloana dreaptă, cu metoda de primire dorită

Servicii

Metoda de primire

[ ] revista Alfa Omega TV Magazin,
resurse gratuite, prin poștă*
Pentru a comunica
eficient, vă recomandăm
să bifați toate 3 căsuțele.

[ ] Mesaje informare - newslettere,
rugăciune și asistență spirituală, materiale
promo, scrisori aniversare (dacă e cazul)

[ ] prin poștă*
[ ] prin email**
[ ] prin SMS/Telefon2

[ ] puncte rugăciune lunare

[ ] prin poștă*
[ ] prin email**

[ ] comenzi viitoare

CNP (completează pt. facturare) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

*Pentru a primi materiale prin poștă, completați obligatoriu Nume, Prenume, Adresă, Localitate, Telefon, restul câmpurilor opțional
**Pentru a primi newslettere email, completați obligatoriu Nume, Prenume, Localitate, Email, restul câmpurilor opțional
1
Data nașterii e folosită pentru a vă trimite o scrisoare aniversară în luna nașterii dvs (bifați Mesaje informare)
2
Nr. de telefon e folosit pentru informații generale, pentru rugăciune și asistență spirituală (bifați Mesaje informare)

Data ______________

Semnătura ________________

Acordul este valid doar dacă este semnat. Acest acord completat și semnat îl puteți trimite prin:
- poștă sau curier la adresa: Fundația Alfa Omega, Str. Aurel Pop Nr. 8, Timișoara, 300680
- scanat (sau poză) prin email la adresa: datepersonale@alfaomega.tv sau ca mesaj privat pe
pagina Facebook Alfa Omega TV, pe WhatsApp la numărul: 0770.526.001
Scopul colectării datelor este de a trimite corespondența, de a onora comenzile pe care le faceți și de a realiza rapoarte interne. Datele dvs sunt confiden țiale și pot fi
transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: serviciul de contabilitate, Centrul Național al Cinematografiei, firme de
curierat/poștă sau de expediere newslettere email. Cu excepția acestor situații, nu vom transfera sau folosi în vreun alt fel datele dvs. Datele dumneavoastră nu vor fi
transferate în alta țară, cu exceptia adreselor email, care sunt folosite de o platformă de trimitere automata de emailuri.
Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la
restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justitiei. Aveti dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul
formular. Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuate în baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia.R
Refuzul dumneavoastră de a completa, semna și retrimite formularul de mai jos, care ne autorizează să folosim datele dvs, determină imposibilitatea de a beneficia pe
viitor de resursele noastre. Fără acordul dvs explicit, dat prin acest formular, nu vă mai putem contacta și nu vă mai putem trimite niciun fel de materiale.

Pentru mai multe informații puteți vizita pagina dedicată GDPR de pe site-ul www.alfaomega.tv/acord

