
Societatea DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A., este persoana juridica romana cu 
sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea D, Pavilion T, sectorul 1,  Cod Postal: 
011465,  Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055942, inregistrata 
la Registrul Comertului sub nr. J40/8139/2006,  cod unic de inregistrare 18684823, 
detinatoare a siteurilor kanald.ro, stirilekanald.ro, kfetele.ro, wowbiz.ro in continuare 
denumite “siteul”/’siteurile” colecteza informatii cu caracter personal de la 
dumneavoastra. 

Prin date personale se intelege orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata 
au identificabila , cum ar fi numele unei persoane fizice, numerele de identificare, date 
despre localizare, orice alt tip de identificator online care este specific din punct de vedere 
fizic, psihologic, genetic, mental, economic, cultural sau social unei anumite persoane 
fizice. 

COLECTAREA INFORMATIEI  

Siteul nostru colecteaza informatii de la vizitatorii sai in mod direct sau din rapoartele 
traficului inregistrat de serverele care gazduiesc siteul, precum si prin intermediul 
modulelor cookie, pentru detalii a se vedea Politica privind modulele cookie. Consideram 
toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si transparenta este 
o  responsabilitate continua, astfel ca vom revizui periodic aceasta nota de informare. 

INFORMATIE FURNIZATA DIRECT DE VIZITATORI: Atunci cand vizitati siteul nostru 
vom colecta date personale pentru a va oferi informatii, produse si servicii relevante in 
special in domeniul media, sau legat de programele si emisiunile de televiziune ale 
postului Kanal D pe care le urmariti, la care doriti sa participati, ne-ati transmis un email, 
ne-ati transmis parerea dumneavoastra sau ati comunicat cu noi. 

Referitor la dorinta dumneavoastra de a participa sau participarea dumneavoastra la 
productia unei emisiuni va putem colecta si prelucra datele cu caracter personal, inclusiv 
date cu caracter sensibil pentru casting inregistrarea, sau participarea dumneavoastra la 
emisiunile Kanal D. Aceasta prelucrare se bazeaza pe interesul legitim sau pe executarea 
unui contract la care dumneavoastra sunteti parte (de exemplu, cand completati 
formularul de casting online de pe siteul nostru sau semnati un contract pentru de o astfel 
de aparitie/participare) ori pe consimtamant expres si anterior, in cazul datelor cu caracter 
sensibil. 

DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL/TRANSFERUL DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL: In functie de scopul prelucrarii si in masura permisa de 
legislatia in vigoare, putem dezvalui datele dumneavoastra personale, astfel: 

 informatiile sunt furnizate agentilor nostri, furnizorilor sau prestatorilor de servicii 
care indeplinesc functii pentru si in numele nostru; Cand transmitem date 
personale catre terte persoane, perfectam obligatii contractuale si mijloace tehnice 
de securitate adecvate pentru a proteja datele si a respecta standardele de 



confidentialitate si de securitate cerute de legislatia privind prelucrarile de date cu 
caracter personal;  

 transferurile transfrontaliere pot include tari din Uniunea Europeana si din afara 
Uniunii Europene,   

 in cazul in care vorbim despre abordarea unor urgente sau a unor cazuri de forta 
majora sau, 

 in cazul in care dezvaluirea este necesara pentru a solutiona litigiile, revendicarile 
sau persoanele care detin un interes legal  

 daca suntem obligati in temeiul unei prevederi legale 

 
TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA: Fiecare 
prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal trebuie sa aiba un temei legal, 
conform legislatiei aplicabile. Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pe 
baza: 
• interesului nostru legitim de a ne dezvolta afacerile, produsele și serviciile, sau  
• consimtamantului dumneavoastra, atunci cand vi s-a solicitat in mod explicit sa 
va dati consimtamantul. 
 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA : Pentru a va exercita in orice moment drepturile pe 
care le aveti: 

- dreptul de acces la datele cu caracter personal ; 
- dreptul la informare care va permite sa primiti informatii de la data colectarii cu 

privire la modul in care se face prelucrare, drepturile pe care le aveti, cine va primi 
datele etc.; 

- dreptul de rectificare/de modificare a datelor dumneavoastra cu caracter personal 
prin care puteti obtine, fara intarzieri nejustificate, rectificarea sau completarea 
datelor cu caracter personal inexacte care va privesc; 

- dreptul la stergerea datelor, sub rezerva anumitor exceptii ( spre exemplu, atunci 
cand suntem tinuti de o obligatie legala, pentru exercitarea libertatii de expresie 
etc.); 

- dreptul la restrictionare, prin care obtineti temporar stoparea prelucrarii pentru o 
perioada de timp ; 

- dreptul de a va opune prelucrarii in scopuri de marketing direct; 
- dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul sa ne solicitati datele pe care ni 

le-ati furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit in 
mod automat, date prelucrate in temeiul unui contract ori in temeiul 
consimtamantului tau, prin mijloace automate;  

Va rugam sa ne trimiteti un email la dataprotection@kanald.ro sau o cerere scrisa la 
adresa B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo, Intrarea D, Pavilion T, sectorul 1,  Cod Postal: 
011465,  Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055942. 
Reclamatii 



Daca doriti ca datele dumneavoastra sa nu mai fie procesate de siteul nostru va rugam 
sa ne trimiteti un email la dataprotection@kanald.ro  cu mentionarea expresa a dorintei 
de incetare a oricarei procesari de date din partea noastra. 

Aveti de asemenea dreptul de a depune o reclamatie la Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania. Pentru informatii 
suplimentare despre drepturile dumneavoastra și modul de a face o reclamatie la 
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din 
Romania, va rugam sa consultati http://www.dataprotection.ro, adresa  B-dul G-ral. 
Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. 
+40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro .  
 
DURATA PRELUCRARII: Daca prelucram date personale in baza unui scop legitim , 
acestea vor fi pastratre cat este necesar pentru atingerea scopului, dupa care vor fi 
sterse. Daca prelucrarea are loc in baza unui contract, durata prelucrarii va fi 
proportionala cu durata contractului incheiat cu dumneavoastra, iar daca prelucrarea se 
bazeaza pe consimtamantul informat exprimat de dumneavoastra , prelucrarea va avea 
loc pana cand consimtamantul este revocat. 
 
SECURITATE 
Confidentialitatea dumneavoastra e foarte importanta pentru noi si acordam o atentie 
sporita modului in care securizam datele presonale prelucrate. Pentru mentinerea unui 
standard de securitate inalt actualizam si testam mijloacele noatre tehnice de securitate 
in mod continuu. Criptam informatia, acolo unde acest lucru este posibil. De asemenea, 
folosim tehnici de pseudonimizare a informatiei. Restrictionam accesul catre datele 
personale, astfel incat angajatii nostri sa fie indreptatiti sa acceseze doar datele necesare 
si doar atunci cand au dreptul sa o faca. In plus, instruim angajatii nostri cu privire la 
importanta confidentialitatii si la mentinerea confidentialitatii si securitatii informatiilor 
dumneavoastra. Daca apare o scurgere de date cu caracter personal, veti fi notificat cu 
privire la incalcarea securitatii datelor, vom raspunde cu promtitudine oricaror solicitari pe 
care ni le transmiteti referitoare la o astfel de incalcare si vom proceda la remedierea cat 
mai rapida a acesteia. 
 

Aceasta politica a fost actualizata in luna mai 2018. Ne rezervam dreptul de a actualiza periodic aceasta 
politica pe care o vom afisa pe site-ul nostru. 


