NOTĂ DE INFORMARE și CONSIMȚÂMÂNT
privind Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Subscrisa ……………………….. vă aduce la cunoștință următoarele:
1. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal
pentru: executarea contractului/obligațiilor din raportul juridic încheiat cu dumneavoastră,
inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră; îndeplinirea
obligațiilor fiscale; îndeplinirea oricărei obligații instituite de lege în sarcina noastră.
2. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru
comunicarea cu dumneavoastră.
3. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele
prepușilor și terților pentru realizarea interesului dumneavoastră, precum și orice alte date
necesare îndeplinirii obligațiilor conform scopului contractului/raportului juridic.
5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru
realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră.
Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date
în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
6. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care
ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor în
măsura în care legea nu impune obligația arhivării acestor date. Menționăm că intervenția
dumneavoastră asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice
executarea de către noi a obligațiilor față de dumneavoastră. În acest caz subscrisa este
exonerată de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în
orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea
lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați
ANSPDCP.
Toate datele și informații despres dumnevaoastră vor fi păstrate pe întreaga durată a obligației
legale de ținere a evidențelor specifice.
Subsemnatul, [...], astăzi, [...]. am luată cunoștință și am înțeles deplin informarea și sunt de
acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal
Semnătura

