
 

GDPR 
CONSIMŢĂMÂNT / INFORMARE 

 PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
Acest document explică când şi de ce vă colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condiţiile în care le 
putem transmite altora, cum le stocăm în condiţii de siguranţă şi care sunt drepturile dumneavoastră în legatură cu o 
asemenea prelucrare conform legii.  
 
De asemenea, dorim să obţinem consimţământul dumneavoastră pentru prelucrarea, în anumite scopuri determinate, a 
datelor dumneavoastră cu caracter personal. 
 
1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului 
 
Operatorul datelor este SC IDM Kennedy Group Co. SRL, societate ce administrează IDM Club, cu sediul în Spl. 
Independenţei nr. 319B, Bucureşti, sector 6, EUID: ROONRC J40/23398/1994, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului Bucureşti sub nr. J40/23398/1994, având codul unic de înregistrare 6562229, operator de date cu caracter 
personal înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza 
notificării nr. 4778/2007, tel: 0213160962, fax: 0213160963, e-mail: office@idm.ro. 
 
Dacă aveţi întrebări sau sugestii/sesizări ori doriţi să vă exercitaţi vreunul dintre drepturile pe care le aveţi cu privire 
la protecţia datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de e-mail gdpr@idm.ro. 
 
2. Scopurile prelucrării datelor personale şi  temeiul juridic al prelucrării 
 
În calitate de client, IDM Club vă colectează, utilizează şi transmite datele cu caracter personal pentru:   
verificarea identităţii, procesarea cererii de emitere  a serviciilor IDM Club, furnizarea efectivă a serviciilor solicitate, 
furnizarea de răspunsuri la cererile dvs (poza, numele, prenumele şi CNP, date obligatorii, sunt necesare de exemplu, 
pentru emiterea cardului de membru care vă identifică, vă uşurează accesul rapid în sistem şi permite o calculare 
precisă a costurilor dumneavoastră); 
pentru a ţine gestiunea economico-financiară şi administrativă, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale de auditare a 
societăţii; 
pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ale IDM Cub privind arhivarea documentelor şi  informaţiilor; 
pentru combaterea evaziunii fiscale, prevenirea tentativelor de fraudă şi  a fraudelor, cunoaşterea clientelei, 
cooperarea cu autorităţile relevante în aplicarea legii şi în cadrul cercetărilor efectuate;  
colectarea debitelor şi recuperarea creanţelor datorate IDM Club. 
 
Accesul în Zona Exclusivă (Clubul de Wellness-Fitness şi Clubul Piscina) vă este permis  pe baza unui abonament 
semestrial, dacă vă înregistraţi.  
 
Vă solicităm numărul de telefon, adresa de domiciliu şi adresa de e-mail (date neobligatorii)  pentru a vă anunţa când 
vă expiră  abonamentul, perioadele de întrerupere din motive tehnice a utilizării facilităţilor Clubului precum şi orice 
alte informaţii care vă pot fi de folos în relaţia cu noi.  
 
Pentru accesul în zona neexclusivă nu este necesară înregistrarea dumneavoastră decât dacă doriţi să deveniţi membru 
al clubului, beneficiind de reducerile oferite.  
 
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate de către IDM Club, după caz:  
în temeiul nevoii de executare a contractului cu dvs; 
în vederea îndepliniri unei obligaţii legale care îi revine IDM Club (ex. legislaţia privind protecţia bunurilor şi a 
persoanelor ne impune supravegherea video);  
în scopul intereselor legitime, mai precis interesul IDM Club de a-şi desfaşura activitatea comercială cu bună 
credinţă, în conformitate cu standardele aplicabile în industria noastră şi cu respectarea legilor şi reglementărilor 
fiscale şi/sau financiare, a reglementărilor interne aplicabile, precum şi  a reglementărilor ce ţin de relaţiile cu clienţii; 
în temeiul consimţământului explicit al dumneavoastră. 
 
3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 
 
 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, nu au fost şi nu vor fi comercializate către terti. 
 
 În cazul în care IDM Club trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare, datele dvs vor fi transmise 
către autorităţi, agenţii sau alte organisme publice.  
 



 

4. Perioada stocării datelor/Criteriile determinării perioadei de stocare 
 
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligaţiile 
contractuale asumate faţă de dumneavoastră. 
Vă vom păstra datele şi ulterior perioadei contractuale, pentru ca la o eventuală revenire să puteţi beneficia de 
abonamente preferenţiale. 
Altfel, oricând după expirarea abonamentului puteţi folosi, la cerere, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi 
uitat”). 
 
5. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: 
 
Dreptul de acces - Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter 
personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective. 
 
Dreptul la rectificare - Aveţi dreptul de a obţine de la IDM Club, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu 
caracter personal inexacte care vă privesc.  
 
Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)  - Aveţi dreptul de a obţine din partea IDM Club ştergerea 
datelor cu caracter personal care vă privesc. 
În anumite situaţii, legea prevede anumite limitări în privinţa exercitării acestui drept, spre exemplu, prin excepţie, 
ştergerea datelor nu se va putea face de îndată, iar IDM Club poate refuza ştergerea datelor, dacă prelucrarea 
(stocarea) este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale (spre exemplu, activităţi legate de arhiva societăţii), 
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă de către IDM Club ori pentru exercitarea dreptului 
la libera exprimare şi la informare.  
 
Dreptul la restricţionarea prelucrării - Aveţi dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării în cazul în care  
contestaţi exactitatea datelor sau vă puteţi opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb 
restricţionarea utilizării lor. 
 
Dreptul la portabilitatea datelor  - Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal, care vă privesc şi pe care le-
aţi furnizat IDM Club, într-un format structurat utilizat în mod curent (dacă există) care poate fi citit automat şi aveţi 
dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea IDM Club. 
 
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor - În orice moment, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor 
dumneavoastră, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări. 
Într-un asemenea caz IDM Club nu va mai prelucra datele dvs (cu excepţia cazurilor prevăzute de lege) astfel, dvs nu 
veţi mai avea istoric în baza noastră  de date, consecinţa fiind că veţi fi tratat întotdeauna ca un client nou, cu 
abonamente şi tarife maximale. 
De asemenea, la simpla dvs cerere, putem şterge datele neobligatorii referitoare la telefon (SMS), mail, adresă, astfel 
încât nu vă vom mai putea contacta (nici măcar pentru a vă anunţa când expiră abonamentul). 
Conform legii, retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate de către IDM Club înainte de 
retragerea consimţământului. 
 
 
Dreptul de a depune o plângere - În cazul în care consideraţi că drepturile de care beneficiaţi în calitate de persoană 
vizată au fost încălcate, vă puteţi adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 
6. Securitatea datelor cu caracter personal 
IDM Club va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau 
sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, 
utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum şi a altor riscuri similare. 
 
Prin semnarea prezentei, Clientul confirmă că a citit, a înţeles şi şi-a dat consimţământul, primind un exemplar. 
 
Clientul 
 
 
Nume şi prenume 
 
 
Semnătura        Data:  


