
Consimțământ foto-video 
 

 

Având în vedere acceptul dumneavoastră de a participa la  la evenimentele organizate Porsche Inter 

Auto Romania SRL, vă informăm că vor exista profesioniști în locație care vor efectua fotografii și video-

uri în cadrul evenimentelor. Astfel, aceștia vă vor putea suprinde fie în prim-plan, fie în plan secundar 

(fundal). Aceste elemente vor fi folosite de către Porsche Inter Auto Romania SRL și partenerii nosșri 

pentru a promova evenimentele viitoare și pentru a arăta utilizatorilor experiența reală în cadrul 

evenimentelor de până acum. 

Pentru aceasta, ne bazăm în prelucrarea datelor cu caracter personal, pe interesul nostru legitim de a 

oferi clienților și potențialilor clienți la care ne dorim să ajungem, o imagine clară asupra modului în 

care decidem să organizăm evenimentele, pentru a ști la ce să se aștepte atunci când iau decizia de a 

participa. În locație vor fi prezenți profesioniști din domeniul foto-video, care vor fi usor de recunoscut, 

astfel încât vă puteți aștepta în mod rezonabil ca la un asemenea eveniment sa fiți fotografiat/filmat, 

dat fiind natura acestuia. 

Am putea să folosim și imagini de tip stock pentru promovarea evenimentelor viitoare, insă 

considerăm că nimic nu poate înlocui sentimentul real pe care îl au oamenii la petrecerile și 

evenimentele noastre, ceea ce ne ajută în câștigarea încrederii eventualilor utilizatori viitori, prin 

oferirea unei imagini reale a atmosferei. 

Materialele foto-video din cadrul evenimentelor vor fi partajate pe rețelele de socializare (Facebook, 

Instagram, LinkedIn etc.), precum și pe site-urile administrate de Porsche Inter Auto Romania SRL și 

eventual de partenerii noștri din cadrul evenimentelor. 

Daca nu sunteți de acord cu o asemenea prelucrare, vă rugăm să ne transmiteți acest lucru la adresa 

de e-mail gdpr.porsche@porsche.ro, urmând ca noi să anulăm invitația care v-a fost transmisă. Oricât 

de mult ne-ar plăcea să participați la evenimentele noastre, tehnica digitală disponibilă în prezent și 

eventualele metode folosite pentru a blura respectivele imagini (anonimiza) sunt disproporționate ca 

eforturi. 


