
 

 

 

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 în cadrul Programului ”StarT la Metropolis!” 

 

Teatrul Tineretului Metropolis – Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sectorul 2, București, în 

calitate de Operator de date cu caracter personal, garantează tuturor persoanelor, care participă în 

cadrul Programului ”StarT la Metropolis!” respectarea drepturilor privind protecția datelor cu 

caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția 

datelor), precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în domeniu. 

 

În cadrul Operatorului, Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat în scris fie la 

adresa -   Teatrul Tineretului Metropolis – Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sectorul 2, 

București sau prin utilizarea adresei de corespondență electronică: 

dpo@teatrulmetropolis.ro 

 

În situația în care există întrebări, sugestii/sesizări ori în vederea exercitării drepturilor garantate 

privind protecția datelor cu caracter personal, este recomandată contactarea Responsabilului cu 

protecția datelor, folosind datele de mai sus.  

 

Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod 

gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate 

sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Teatrul Tineretului Metropolis poate: (a) 

fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea 

informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs 

cererii. 

 

Categorii de date personale prelucrate: 

 

Teatrul Tineretului Metropolis vă informează prin prezenta că prelucrează următoarele categorii de 

date ale persoanelor vizate în cadrul Programului:  

 

a) persoane vizate_ absolvenți Regie Teatru 

 

- date de identificare – nume, prenume, datele de contact, adresă domiciliu/reședință, 

adresă de corespondență, adresă corespondență electronică (e-mail), telefon; 

- date cuprinse în cadrul documentelor transmise _ CV constând în principal în 

informații privind studiile generale și de specialitate – diplomele obținute, perioada, 

identificarea oricăror altor tipuri de studii, calificările, instituțiile în care s-au desfășurat 

studiile, competențe profesionale și/sau personale relevante, orice alte informații considerate 

necesare;  



 

 

- imaginea, vocea din materialele transmise, imaginea - conținută în actele de identitate, 

imaginea / vocea sau surprinsă de camerele de supraveghere video instalate în locațiile în 

care se desfășoară repetițiile/prezentare proiectelor; 

-   în cazul selectării proiectului sunt colectate datele de identificare cuprinse în cadrul actelor 

de identitate CI/Pasaport – serie, număr, data nașterii, CNP, entitatea emitentă, perioada de 

valabilitate, informații financiare/bancare – date necesare pentru încheierea raporturilor 

contractuale. 

 

Vă rugăm să nu furnizați: o fotografie a dvs. și/sau orice date personale sensibile în procesul de 

selecție [originea rasială sau etnică; convingerile politice; convingerile filozofice sau religioase; 

apartenența la un sindicat sau la un partid politic]. Cu toate acestea menționăm este posibil ca în 

procesul de selecție să fie dezvăluite de către dumneavoastră astfel de informații. 

 

În cazul în care CV-urile sau corespondența similară  conțin date cu caracter personal care ne sunt 

trimise în mod nesolicitat, politica Teatrului Tineretului Metropolis este de a șterge înregistrările 

respective după finalizarea procesului de selecție. 

 

b) persoane vizate_ absolvenți Arta Actorului – actrițe și actori 

 

- date de identificare – nume, prenume, datele de contact, adresă domiciliu/reședință, 

adresă de corespondență, adresă corespondență electronică (e-mail), telefon; 

- date cuprinse în cadrul documentelor transmise _ CV constând în principal în 

informații privind studiile generale și de specialitate – diplomele obținute, perioada, 

identificarea oricăror altor tipuri de studii, calificările, instituțiile în care s-au desfășurat 

studiile, competențe profesionale și/sau personale relevante, orice alte informații considerate 

necesare; 

- imaginea, fotografia, imaginea - conținută în actele de identitate, imaginea / vocea sau 

surprinsă de camerele de supraveghere video instalate în locațiile în care se desfășoară 

repetițiile/spectacolele/prezentarea proiectelor; 

-   în cazul selectării sunt colectate datele de identificare cuprinse în cadrul actelor de identitate 

CI/Pasaport – serie, număr, data nașterii, CNP, entitatea emitentă, perioada de valabilitate, 

informații financiare/bancare – date necesare pentru încheierea raporturilor contractuale. 

 

Vă rugăm să nu furnizați date personale sensibile în procesul de selecție [originea rasială sau etnică; 

convingerile politice; convingerile filozofice sau religioase; apartenența la un sindicat sau la un partid 

politic]. Cu toate acestea menționăm este posibil ca în procesul de selecție să fie dezvăluite de către 

dumneavoastră astfel de informații. 

În cazul în care CV-urile sau corespondența similară  conțin date cu caracter personal care ne sunt 

trimise în mod nesolicitat, politica Teatrului Tineretului Metropolis este de a șterge înregistrările 

respective după finalizarea procesului de selecție. 

 

Includerea în baza de date se va realiza exclusiv în urma analizei documentelor solicitate conform 

Regulamentului Programului, condiționat de transmiterea inclusiv a acordului privind prelucrarea 

datelor personale ( acord anexat prezentei Politici). 



 

 

Scopurile prelucrărilor 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de către Operator în vederea îndeplinirii 

următoarelor scopuri:  

 

i. desfășurarea activității specifice a instituției;  

 

ii. producția și reprezentarea de spectacole de teatru de către tinerii artiști, promovarea unui 

teatru dinamic, neconvențional, ateliere de creație pe texte contemporane, 

 

iii. realizarea de producții/programe proprii, folosind atât colectivul artistic permanent, cât și 

colaboratori,  

 

iv. găzduirea producțiilor realizate de tinerii artiști, producții independente și alternative, 

programe educaționale pentru tineret, precum și programe, studii sau cercetări în domeniu,  

 

v. susținerea de producții/coproducții, autohtone sau universale, dramatice sau lirice, realizate 

de diferiți producători în condițiile utilizării de ansambluri artistice formate din minim 60% 

personal artistic sub 35 de ani, 

 

vi. realizarea unei baza de date cu actori pentru susținerea și promovarea tinerilor absolvenți, 

 

vii. selectarea proiectelor conform REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 

PROGRAMULUI “StarT”, 

 

viii. publicarea online/postarea publică a Proiectelor câștigătoare, 

 

ix. încheierea raporturilor contractuale necesare includerii proiectelor câștigătoare în stagiunea 

Teatrului Metropolis, 

 

x. îndeplinirea obligațiilor legale care revin Teatrului Tineretului Metropolis, 

 

xi. contactarea ulterioară a participanților ( persoanelor vizate) privind propunerea de includere 

în proiecte / spectacole/  

 

xii. prezentarea/ transmiterea de comunicări și informații privind activitățile desfășurate de către 

Teatrul Tineretului Metropolis.  

 

 

Temeiul legal al prelucrării 

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Teatrul Tineretului Metropolis, după 

caz, având ca temei:  

 



 

 

a) necesitatea organizării și desfășurării Programului ” StarT la Metropolis!”; 

 

b) necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale care revin Teatrului Tineretului Metropolis în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului 

Tineretului Metropolis, Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și 

drepturile conexe, legislației financiar contabile aplicabile, îndeplinirea oricăror altor 

prevederi legale aplicabile; 

 

c) îndeplinirea sarcinilor care servesc interesului public în conformitate cu obiectul de activitate 

al Operatorului Teatrul Tineretului Metropolis constând în inițierea, organizarea și derularea 

unor acțiuni, proiecte, programe; 

 

d)  consimțământul persoanei vizate privind includerea în cadrul bazei de date, consimțământul 

privind prelucrarea imaginii conform Regulamentului Programului și prezentei Note de 

Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal; 

 

e) consimțământul persoanei vizate privind prelucrarea datelor personale în scopul transmiterii 

comunicărilor privind activitatea instituției. 

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal  

 

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția  

 

- persoanelor indicate în cadrul Regulamentului de organizare și funcționare a 

Programului ”StarT la Metropolis!”, respectiv către membrii Comisiei de selecție, 

personalului competent și autorizat în cadrul Programului din cadrul Operatorului,  

 

- persoanelor indicate în cadrul Regulamentului de organizare și funcționare a 

Programului ”StarT la Metropolis!”, respectiv persoanelor selectate de către Operator 

în calitate de regizori (accesul la baza de date actori).  

 

- împuterniciților, persoanelor desemnate pentru activitățile de coordonatori/însoțitori, 

partenerilor contractuali ai Teatrului Tineretului Metropolis care au acces/necesită 

acces la aceste informații/ date personale, în contextul serviciilor lor și a cazurilor în 

care Teatrul Tineretului Metropolis trebuie să respecte obligații impuse de legislația 

în vigoare prin transmiterea datelor unor autorități sau alte organisme publice, inclusiv 

către ordonatorul principal de credite, în cazul cărora se impune divulgarea datelor 

cu caracter personal.  

 

Transfer date cu caracter personal. Măsuri siguranță  

 

Teatrul Tineretului Metropolis nu realizează transferuri de date cu caracter personal în afara 

Spațiului Economic European.  



 

 

 

În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe 

(publice și/sau private) Teatrul Tineretului Metropolis depune toate diligențele tehnice și 

organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate pentru protejarea informațiilor cu 

caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter 

personal. 

 

În cazul efectuării transferurilor transfrontaliere de Date cu Caracter Personal, Teatrul Tineretului 

Metropolis se va asigura de existența unei Decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție 

pentru asigurarea protecției Persoanelor Vizate.  În absența unei decizii a Comisiei Europene, 

Operatorul a oferit şi s-a asigurat că există garanţii adecvate şi există drepturi opozabile şi căi de 

atac eficiente pentru Persoanele Vizate. În această situaţie, Teatrul Tineretului Metropolis se asigură 

că sunt utilizate garanţii care echivalează cel puţin cu aplicarea clauzelor contractuale standard în 

ultima formă a acestora adoptată de către Comisia Europeană şi/sau alte mecanisme impuse de 

către Operator. 

 

În absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie în conformitate cu articolul 

45 alineatul (3) din G.D.P.R sau a unor garanţii adecvate în conformitate cu articolul 46 G.D.P.R, 

Operatorul se va asigura că efectuarea transferului în afara Spațiului Economic European se poate 

realiza exclusiv în situația în care persoana vizată şi-a exprimat în mod explicit acordul cu privire la 

transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le 

pot implica pentru persoana vizată ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al 

nivelului de protecţie şi a unor garanţii adecvate. 

 

Pentru mai multe informații privind transferurile efectuate și riscurile privind transferurile 

către state care nu conferă un nivel de protecție adecvat, vă rugăm să contactați 

responsabilul cu protecția datelor la următoarele date de contact: dpo@teatrulmetropolis.ro. 

 

Securitatea datelor cu caracter personal 

 

Teatrul Tineretului Metropolis va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu 

caracter personal aflate în posesia sau sub controlul Teatrului Tineretului Metropolis prin 

stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, 

utilizării, divulgării, copierii, modificării sau amplasării/depozitării neautorizate, precum si a 

altor riscuri similare.  

 

Toate documentele prezentate/necesare pentru îndeplinirea formalităților de participare în 

cadrul Programului ”StarT la Metropolis!”, precum și orice alte documente care conțin datele 

cu caracter personal sunt tratate ca reprezentând informații confidențiale, fiind aplicate 

măsurile tehnice și organizatorice implementate la nivelul Teatrul Tineretului Metropolis. 

  

În cadrul comunicărilor realizate între entitățile publice și/sau entități terțe vor fi 

utilizate adrese de email securizate, iar transmiterea documentelor se va realiza 

în regim securizat pe bază de parole de acces și roluri de acces.  
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Perioada stocării datelor 

 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioadă de timp necesară conformării cu 

obligațiile legale de păstrare a informațiilor financiare, precum și a altor legi, reglementări 

și/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul publ ic.  

 

Datele cu caracter personal pentru care nu sunt stabilite termene de retenție legală, sunt 

supuse perioadei de retenție stabilită de către Operator de 5 ani.  

 

În situația proiectelor care nu au fost selectate, dacă se identifică că nu a fost manifes tat 

acordul privind includerea în baza de date a Teatrului Tineretului Metropolis, se va proceda 

la ștergerea/distrugerea datelor personale (documentelor) conform Procedurii aplicabile la 

nivelul Operatorului în termen de 1 an. 

 

Prelucrarea datelor personale având la bază consimțământul privind contactarea ulterioară 

de către Teatrul Tineretului Metropolis se va realiza pentru o perioadă de 5 ani de la 

momentul semnării formularului de consimțământ sau până la exercitarea dreptului de 

retragere a consimțământului în cadrul perioadei menționate.  

 

 

Drepturile persoanei vizate constau în următoarele  

 

i. Dreptul de acces -  dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea Teatrului 

Tineretului Metropolis dacă se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal care 

privesc persoana, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind 

modalitatea în care acestea sunt prelucrate. 

ii. Dreptul la portabilitatea datelor  - dreptul persoanei vizate de a primi datele 

personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat 

și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (operator, împuternicit), 

dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic.  

iii. Dreptul la opoziție - dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor 

personale. În situația în care există o justificare legală privind prelucrarea, care 

prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes 

public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, acest drept 

nu poate fi exercitat în mod neîngrădit. 

iv. Dreptul la rectificare - dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor 

cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. 

Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu 

excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi 

disproporționate. 

v. Dreptul la ștergerea datelor ("de a fi uitat") - dreptul de a solicita  ștergerea 

datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică 

unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea 



 

 

scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimțământului 

și inexistența unui alt temei juridic pentru prelucrare;  

vi. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul poate fi exercitat de către 

persoanele vizate, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt 

obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. 

Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite 

verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora 

și neutilizarea viitoare. 

vii. Dreptul de a nu fi evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate  - Persoana 

vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care o afectează într -o măsură 

semnificativă, bazată exclusiv pe o prelucrare automată, fără intervenție umană. De 

asemenea, persoana vizată va fi informată cu privire la rațiunea acestor procese 

decizionale automatizate sau de creare a profilurilor, cu privire la semnificația și 

consecințele acestora, și trebuie să i se ofere dreptul să solici te intervenția din partea 

unei persoane fizice, să își exprime punctul ei de vedere și să poată contesta decizia.  

viii. Dreptul de a formula o plângere în fața autorităților competente  - Persoana 

vizată are dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere a 

prelucrării (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail 

anspdcp@dataprotection.ro sau la numărul de telefon +40.318.059.211.) ori în fața 

instanțelor competente. 

 

Pentru exercitarea oricărui drept dintre cele menționate anterior sau pentru informații suplimentare 

cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă rugăm să transmiteți o solicitare scrisă la adresa 

de e-mail a Responsabilului cu Protecția datelor dpo@teatrulmetropolis.ro, sau să transmiteți o 

solicitare scrisă la sediul Instituției, respectiv la adresa str. Mihai Eminescu nr 89, sector 2, București.  

 

Prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă 

parte integrantă din Regulamentul de organizare și funcționare a Programului ”StarT la 

Metropolis!”.  

 

Prin depunerea proiectului/ transmiterea documentelor solicitate, confirmați în mod expres că 

anterior semnării ați citit, înțeles și sunteți de acord cu i) prevederile Regulamentului de 

organizare și funcționare a Programului ”StarT la Metropolis!” și cu ii) cu prelucrarea 

datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate,în conformitate cu prevederile prezentei Note de 

informare.  
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ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL  

 

Teatrul Tineretului Metropolis – Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sectorul 2, București, intenționează să 

realizeze activitățile de prelucrare date cu caracter personal conform Notei de informare privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal  în cadrul Programului ”StarT la Metropolis!”, fiind 

necesar consimțământul, privind următoarele categorii de date personale pentru activitatea de 

prelucrare a datelor ce implică  

 

Subsemnatul ................................................(nume/prenume) 

 

 
I. În scopul includerii în baza noastră de date cu actori, pentru a vă putea contacta 

în cazul în care vor apărea roluri potrivite profilului dumneavoastră: 
 

☐ declar că anterior semnării am citit și înțeles Nota de informare privind prelucrarea 

detelor cu caracter personal în cadrul Programului ”StarT” și sunt de acord ca 
datele mele să fie incluse în baza de date și să pot fi contactat într-un 

interval de 5 (cinci) ani de la data semnării prezentelui acord, privind 
posibile roluri în cadrul spectacolelor desfășurate de către Teatrul 

Tineretului Metropolis. 

 
 

II. Pentru includerea în baza de date în vederea contactării ulterioare privind 
transmiterea de comunicări și informări generale privind activitățile, programele, 

proiectele desfășurate 

 

☐  declar că anterior semnării am citit și înțeles Nota de informare privind 

prelucrarea detelor cu caracter personal în cadrul Programului ”StarT la 

Metropolis” și sunt de acord ca datele mele,  să fie incluse în baza de date 
privind contactarea ulterioră pentru comunicări și informări generale 

privind activitățile/programele, proiectele desfășurate 
 
 
Manifestarea consimțământului se poate realiza prin trimiterea unui e-mail de răspuns în textul căruia să 

indicați prenumele/numele dvs. și să menționați (bifați) că sunteți de acord cu activitatea de prelucrare 

întemeiată pe consimțământul dvs sau prin transmiterea prezentului Acord, completat și semnat către adresele 
de email indicate în cadrul anunțului Programului regizori@teatrulmetropolis.ro sau 

actori@teatrulmetropolis.ro  
 

Prelucrarea datelor personale de către Teatrul Tineretului Metropolis având la bază consimțământul 

pentru privind contactarea ulterioară se va realiza pentru o perioadă de 5 ani de la momentul semnării 
formularului de consimțământ sau până la exercitarea dreptului de retragere a consimțământului în 

cadrul perioadei menționate. În cadrul Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal  în cadrul Programului ”StarT la Metropolis!” sunt prezentate categoriile de date colectatate, 

scopurile si temeiurile prelucrărilor, destinatarii, măsurile de securitate, precum și drepturile garantate și 

modalitatea de exercitare a acestora. 
 

Pentru orice informații privind activitatea de prelucrare a datelor personal, vă rugăm contactați Responsabilul 
cu protecția datelor – dpo@teatrulmetropolis.ro.  
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