A. ACORD GDPR ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
1.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor), NOA îşi asumă obligaţia de a administra în condiții de siguranţă şi
numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de UTILIZATOR despre
el însuşi ori o altă persoană.
Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale ale
UTILIZATORULUI sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile pe care le
are UTILIZATORUL ale cărui date personale sunt prelucrate.
2. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE
Prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza unor interese care sunt: legitime,
legale, reale, transparente și prezente.
Atunci când faceți o înscriere la un WEBINAR organizat de NOA, noi colectăm: nume,
prenume, telefon, adresa de email, compania în cadrul căreia activați și
poziția/funcția din cadrul acesteia pentru procesarea și gestionarea accesului la
WEBINAR, dar și pentru o eventuala emitere a documentelor de certificare privind
participarea, absolvirea cursurilor și emiterea certificatului de absolvire / participare.
Atunci când faceți o înscriere, NOA mai poate colecta adresa de domiciliu și/sau datele
fiscale de facturare numai în scopul respectării prevederilor legale privind procesarea
și emiterea documentelor fiscale, pentru situația unui WEBINAR ce prevede acces cu
plată.
Atunci când faceți o înscriere, datele dumneavoastră personale menționate anterior
sunt colectate prin intermediul formularului de înregistrare și a declaraţiei de
consimţământ, atât pentru scopul WEBINARULUI cât și în scop de marketing și în
scopul de a deveni abonat la buletinele informative transmise de NOA. Oricând vă
puteți dezabona de la acest serviciu prin platforma dedicată sau prin cerere expresă
transmisă pe e-mail la adresa office@noagroup.ro.
3. SIGURANȚA DATELOR TALE PERSOANLE
Păstrăm în siguranță datele personale, cu măsuri tehnice corespunzătoare, cu măsuri
organizatorice adecvate, cu un nivel ridicat de securitate împotriva prelucrării
neautorizate, împotriva prelucrării ilegale, împotriva pierderii accidentale sau ilegale,

împotriva distrugerii accidentale sau ilegale; împotriva daunelor accidentale sau
ilegale.
4. DREPTURILE UTILIZATORULUI
Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre
dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul:
•
•
•
•
•
•
•

să solicitați primirea de informații despre prelucrarea datelor (dreptul de acces)
să le rectificați(dreptul de rectificare)
să solicitați să fie șterse (dreptul de stergere)
să solicitați restricționarea prelucrării (dreptul de restriționare)
să vă opuneți prelucrării (dreptul de retragere a consimțământului)
aveți dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de portabilitate)
dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul in care
considerați că prelucrarea datelor reprezinta o încălcare a GDPR

Ne puteți contacta în orice moment pentru exercitarea acestor drepturi utilizând
următoarele date de contact: Șoseaua Piper nr. 4, Etaj 4, Sector 1, București sau să ne
contactați la adresa de e-mail office@noagroup.ro
Prin bifarea căsuței, Utilizatorul declară că a fost informat cu privire la procesarea
datelor cu caracter personal de către NOA, că a înţeles conţinutul său şi că şi-a
exprimat liber consimțământul în scopul prelucrării datelor personale în vederea
accesului la WEBINAR și includerea datelor de contact în lista de abonați ce vor primi
materiale în scop de marketing sau buletine informative.
B. TERMENI ȘI CONDIȚII WEBINAR
1.

ASPECTE GENERALE

Participarea la orice WEBINAR organizat de NOA nu echivalează unei consultanțe sau
opinii fiscale, financiare, sau din aria profesională în legătură cu care este subiectul
WEBINARULUI. Participarea la WEBINAR nu trebuie tratată drept acces la consultanță
personalizată, oricând UTILIZATORUL putând solicita consultanță fiscală, financiară în
domeniului auditului intern sau financiar, sau în domeniul juridic contactând
reprezentanții NOA. Fără specificații concrete și un scop al muncii clar definit, NOA nu
poate oferi consultanță în ariile de expertiză adresate.
Conținutul WEBINARULUI are rol informativ / consultativ și este realizat în linie cu
înțelegerea legislației de către LECTORI.
NOA își rezervă dreptul de a refuza livrarea WEBINARULUI oricărei persoane din orice
motiv și / sau de a întrerupe livrarea în întregime sau parțial în orice moment, cu sau
fără înștiințare în prealabil.

NOA face tot posibilul să afișeze informații clare privind desfășurarea WEINARULUI, iar
dacă acestea nu sunt înțelese de către UTILIZATOR, sau acestuia i se par neclare,
UTILIZATORUL este rugat să contacteze NOA pentru clarificări.
LECTORII NOA, fac tot posibilul să răspundă la întrebările adresate în timpul
WEBINARULUI în funcție de timpul disponibil și tematica adresată. NOA nu
garantează ca se vor adresa răspunsuri pentru toate întrebările transmise. De
asemenea, în condițiile lipsei unor detalii importante, există posibilitatea ca
răspunsurile sa fie incomplete, astfel încât răspunsurile nu trebuie tratate drept
consultanță personalizată, răspunsurile având exclusive rol informativ. NOA nu este
răspunzător de rezultatele unor decizii de business luate de UTILIZATORI doar pe baza
conținutului prezentat în cadrul WEBINARULUI.
2. DREPTURI DE AUTOR
Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului
materialelor prezentate în cadrul WEBINARULUI de către orice persoană fără acordul
scris al NOA.
NOA deține titlul deplin și complet asupra conținutului WEBINARULUI, inclusiv dar
fără a se limita la, materiale, poze și texte, precum și toate drepturile de proprietate
intelectuală ce decurg din acestea. Nu aveți permisiunea să comercializați,
redistribuiți sau reproduceți aceste elemente, nici să le decompilați sau modificați
structura fără acceptul scris şi prealabil al NOA.
Puteți accesa WEBINARUL numai pentru propria utilizare, necomercială, cu condiția
să nu partajați materiale cu oricine altcineva care nu s-a înscris la WEBINAR.
Nu puteți utiliza roboți, software-uri sau instrumente de extragere a datelor, colectare
de date sau instrumente de extracție sau procese manuale pentru a colecta, aduna
sau copia conținut sau date legate de acest serviciu într-o manieră neautorizată de
către NOA.
Nu vă puteți angaja în practici sau activități al cărei scop este obținerea de liste de
utilizatori, porțiuni ale unei baze de date sau alte liste sau informații de la NOA, în orice
mod și orice cantități.
Prin bifarea căsuței, UTILIZATORUL declară că a fost informat cu privire la termenii si
condițiile WEBINARULUI. După acceptare, dacă UTILIZATORUL nu este de acord cu
termenii si condițiile expuse poate refuza participarea.

DEFINIREA UNOR TERMENI
NOA – înseamnă orice societate din cadrul grupului NOA – NOA TAX ADVISORS SRL
sau NOA AUDIT & ASSURANCE, dar și orice altă entitate parteneră care este cooptată
în livrarea WEBINARULUI;
WEBINAR – seminar livrat prin mijloace electronice de către LECTORII NOA;
LECTORI – persoanele din cadrul NOA sau din cadrul entităților partenere cooptate în
livrarea WEBINARULUI
UTILIZATOR – persoana care participă la WEBINAR

