
INFORMARE 

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor/furnizorilor/ partenerilor 

contractuali actuali sau potentiali ai Companiei 

 

Ca urmare a aplicarii Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

(denumită în continuare GDPR 2016/679) si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 

Directivei 95/46/CE , Sc HIDAROM Srl , in calitate de operator, va informeaza in legatura cu urmatoarele 

aspecte:  

1. Operatorul care colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal este Sc 

HIDAROM Srl, cu sediul in Cisnadie- jud Sibiu , str. Selimbarului Nr  

Responsabil cu Protectia Datelor desemnat in cadrul Sc Hidarom Srl , are urmatoarele date de 

contact:  office@hidarom.ro 

       2. Categorii ale datelor prelucrate 

În cursul relației noastre de afaceri cu dvs., colectăm numele dvs. complet și datele de contact (cum ar fi 

numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa de corespondență) ale reprezentanților dvs., necesare 

pentru a vă contacta. 

     3. Scopurile și temeiul juridic al procesării - Art. 13 și 14.1.c din GDPR 2016/679 

Datele personale sunt prelucrate ca parte a activităților de afaceri standard ale Hidarom Srl în 

următoarele scopuri: 

1. scopuri strict legate de relatia contractuala și care contribuie la gestionarea relațiilor cu clienții 

2. scopuri care derivă strict din obligațiile prevăzute de lege, reglementări, legislația comunitară și 

instrucțiunile emise de orice autoritate competentă sau de organul de supraveghere 

3. scopuri care implică protejarea intereselor legitime ale Hidarom Srl prin acțiuni în justiție sau în alt 

mod, în conformitate cu normele prevăzute de lege. 

Vom arhiva datele dvs. personale în arhivele noastre IT, cu opțiunea de a arhiva documentele de hârtie 

numai atunci când este cazul. 

4. Transmiterea și transferul datelor - Art. 13 și 14.1.e-f ale GDPR 2016/679 

Toate informațiile indicate mai sus pot fi transferate, fără necesitatea obținerii unui consimțământ 

suplimentar, unor companii terțe și consultanți implicați în îndeplinirea oricăror obligații de afaceri 

conexe, în conformitate cu orice reglementări aplicabile, cum ar fi, de exemplu, birourile juridice, firme 

de contabilitate, notari, consultanți tehnici etc. 

Nu se preconizează nicio altă prelucrare bazată pe interesele legitime ale operatorului. 

5. Menținerea sub control, arhivarea datelor și perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter 

personal - Art. 13 și 14.2.a din GDPR 2016/679 
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Dosarele referitoare la Clienții noștri sunt administrate prin intermediul sistemului nostru informatic 

care garantează acces limitat exclusiv la cei care lucrează în cadrul Companiei în departamentele 

Administrație sau de Calitate care sunt obligați să aibă acces la informații din motive legitime legate de 

natura misiunilor lor. 

Documentația de hârtie, oriunde există, este arhivată în dulapuri ținute în birouri și ca atare este 

disponibilă numai personalului companiei Hidarom Srl. 

Reafirmându-și garanția că accesul la informațiile personale este limitat la angajații Hidarom Srl sau la 

alte persoane care lucrează pentru Companie, pe baza unei "necesități de procesare", declarăm că 

întregul personal al Hidarom Srl cu acces la informațiile personale au fost instruiți corespunzător. 

Perioada pentru care vă vom păstra informațiile personale va depinde de durata relației noastre de 

afaceri. 

Cu toate acestea, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal poate fi mai lungă 

decât perioada relației contractuale datorată obligațiilor legale sau necesității de a gestiona eventualele 

reclamații sau nereguli care ar putea apărea și după încheierea relației. 

6. Drepturile persoanei vizate - Art. 13.2.b-d din GDPR 2016/679 și art. 14.2.ce din GDPR 2016/679 

Persoana vizată are dreptul de acces la datele cu caracter personal și la rectificarea acestora. Din motive 

legitime, persoana vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal sau de a 

restricționa prelucrarea acestora; în plus, persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor 

sale cu caracter personal. În ceea ce privește exercitarea drepturilor lor, persoana vizată trebuie să 

contacteze operatorull. 

În plus, persoana vizată poate contacta întotdeauna autoritatea de supraveghere pentru protecția 

datelor cu caracter personal. 

7. Modul în care sunt furnizate datele cu caracter personal și consecințele eventualelor refuzuri de a le 

furniza 

Datele cu caracter personal sunt furnizate în mod voluntar, dar fără acestea nu va fi posibilă încheierea 

unei relații contractuale. 

Prin urmare, ori de câte ori Clientul refuză să furnizeze informațiile indicate mai sus, nu vom putea 

furniza produsele solicitate. 

1. Alte indicații - Art. 13.2.f din GDPR 2016/679 și art. 14.2.g al GDPR 2016/679 

În ceea ce privește datele, nu există o decizie sau un profil automatizat de luare a deciziilor. 

Operatorul Sc Hidarom Srl  nu intenționează să distribuie datele sau să le transfere unor terțe părți în 

alte scopuri decât cele indicate în mod expres aici. 

 


