INFORMARE
pentru partenerii de afaceri ai EURO STANDARD PRESS 2000
privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
Nr. [.1.] / [ 25. 05.2018.]
Dat fiind raportul contractual pe care dvs. sau compania pe care o reprezentați îl are cu EURO STANDARD PRESS
2000 srl, prin prezenta notă de informare vă aducem la cunoștință modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter
personal. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este obligatorie pentru încheierea și executarea
contractului.

I. Cine va prelucra datele dvs. cu caracter personal?
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va face de către operatorul EURO STANDARD PRESS 2000
srl, cu sediul în Mun. Câmpulung, str. Maior Giurescu nr. 2 bis, Jud. Argeș, cod poștal 115100, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J03/1371/1993, CUI RO3998003, reprezentat legal prin Dl. Gabriel Neagu.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, temeiul juridic, scopul prelucrării și durata
prelucrării
Date

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

numele și prenumele și alte date din CI, după caz, precum CNP etc.
funcția și locul de muncă,
telefonul, adresa de e-mail,
semnătura,
eventuale alte date cu caracter personal care ne sunt furnizate sau care ajung în posesia
noastră în executarea contractului sau în legătură cu contractul semnat de părți;

Scop

(i) în vederea încheierii și executării contractului între părți, precum și pentru a putea comunica
cu dvs.,
(ii) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Operatorului (cum ar fi, de exemplu, obligația de
organizare și ținere a contabilității etc.)
(iii) pentru realizarea unui interes legitim al Operatorului, cum ar fi prevenirea fraudelor de orice
fel, asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor.

Temei

(i) art. 6 alin.(1) lit.b) din Regulamentul (UE) 2016/679 respectiv ”prelucrarea este necesară
pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte”,
(ii) art. 6 alin.(1) lit.c) din Regulamentul (UE) 2016/679 respectiv ”prelucrarea este necesară în
vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”,
(iii) art. 6 alin.(1) lit.f) din Regulamentul (UE) 2016/679 respectiv ”prelucrarea este necesară în
scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță”.

Durata

pe toată durata executării contractului și ulterior pe toată durata impusă de legislația în vigoare,
până la expirarea perioadelor de arhivare

III. Drepturile dvs.
dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal,
dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau
nu datele dvs. și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații despre cum sunt prelucrate.
(iii) dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc,
(iv) dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc ("dreptul de a fi uitat"),
(v)
dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta
deservște un interes public sau un interes legitim al nostru,
(vi) dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc,
(vii) dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, în anumite cazuri, datele dvs. personale întrun mod structurat care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator,
(viii) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere,
(i)
(ii)
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(ix)

(x)

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă (dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale),
dreptul de a vă adresa justiției.

Exercitarea drepturilor prevăzute mai sus se poate efectua față de Operator, prin depunerea unei cereri scrise,
semnate și datate, la următoarele date de contact :
1. Adresă de corespondență: Mun. Câmpulung, str. Maior Giurescu nr. 2 bis, jud. Argeș, cod poștal 115100
2. E-mail gdpr@esp2000.ro

IV. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal pot fi divulgate către salariații noștri în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu,
către furnizorii de servicii şi bunuri (de ex. societăți de contabilitate, avocatură, consultanță fiscală etc.), parteneri
contractuali, auditori, instituții bancare, autorităţi și instituții publice centrale/locale etc.

V. Crearea de profiluri
Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profiluri. 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.

VI. Transfer de date
Societatea noastră nu transferă datele dumneavoastră cu caracter personal în afara țării.
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