
S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogalniceanu-Constanţa S.A    

 

FORMULAR ACREDITARE MASS-MEDIA 

BLACK SEA AIR SHOW – 13.07.2019 

 

DENUMIREA INSTITUTIEI MASS-MEDIA  

Tipul de media Televiziune  

Radio  

Agentie de presa  

Presa scrisa/ online  

Nume si prenume director/ 

redactor sef 

 

Date contact director/ 

redactor sef 

E-mail:   

Telefon:  

Date contact ale institutiei 

media 

Telefon: redactie  

Fax : redactie  

E-mail: redactie  

 

NUMELE SI PRENUMELE JURNALISTULUI  

Functia (redactor, cameraman, 

fotograf,tehnician) 

 

Serie si nr. carte de identitate  

Numarul legitimatiei de presa  

Telefon mobil  

E-mail  
*Paragraful de mai jos va fi completat de jurnalistul care solicita acreditarea. 

Subsemnatul/a …………………………………………, declar ca am citit si am inteles 

informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pusa la dispozitie de 

organizator si sunt de acord să furnizez S.N. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-

Constanta S.A, datele personale mentionate mai sus în scopul accesului în incintă. De 

asemenea, ma oblig sa respect normele de securitate si siguranta aplicabile pe Aeroportul 

International Mihail Kogalniceanu Constanta. 

                       

                         Jurnalist 

               ________________ 

 

     Semnatura director/ redactor sef       Data 

   ________________  

                Stampila societatii 

 

 

 



S.N. Aeroportul Internaţional Mihail Kogalniceanu-Constanţa S.A    

INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

Următoarea notificare privind protecția datelor cu caracter personal este concepută pentru a vă informa 

cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile dumneavoastră privind această procesare 

în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI din 27 aprilie 2016. 

Societatea Națională Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu – Constanța S.A., este  persoană 

juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni, cu sediul în comuna Mihail Kogălniceanu, 

str. Tudor Vladimirescu nr.4, județul Constanța, în conformitate cu prevederile H.G. 523/1998 actualizată, mail: 

secretariat@mk-airport.ro. 

- „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 

un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 

specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  

- „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter 

personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 

dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

Datele cu caracter personal vor fi folosite doar în scopul accesului în incintă și vor fi stocate doar în incinta S.N. 

A.I.M.K.C. S.A. (Birou Securitate Aeroportuară), timp de 3 ani. 

NOTĂ: Nu sunteți obligat(ă) să furnizaţi datele solicitate. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea 

derulării activităților pentru scopul menționat mai sus. 

Drepturile dumneavoastră: 

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de 

acces, articolul 15 GDPR),  

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, 

art. 16 GDPR),  

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal 

au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori 

(dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),  

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 

GDPR),  

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în 

mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la 

portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),  

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 

21 GDPR),  

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (articolul 22 GDPR), 

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se 

bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza 

consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 

GDPR), 

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor 

este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 

GDPR). 

 

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin transmiterea unei notificări scrise, 

datate și semnate prin e-mail la dpo@mk-airport.ro. 
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