NOUL REGULAMENT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
- GDPR UE
Stimate Interesat, dorim să vă informăm că „Regulamentul european 2016/679 privind protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a acestor
date” (de acum înainte „GDPR”) prevede protecția persoanelor și ale altor subiecte privind prelucrarea
datelor cu caracter personal.
Prin urmare, TermoClima Exim srl, în calitate de operator de date, în conformitate cu articolul 13 din
GDPR, vă oferă următoarele informații:
A. CATEGORII DE DATE
TermoClima Exim srl. va prelucra datele dvs. personale, cum ar fi datele de identificare, datele
personale și datele de contact.
B. SURSA DE DATE PERSONALE
Datele personale despre care TermoClima Exim srl va intra în posesie sunt colectate direct de la partea
interesată.
C. DEȚINĂTORUL TRATAMENTULUI
Operatorul de date este TermoClima Exim srl. având sediul social în str Pastorului nr.4, sector 2,
Bucuresti, Romania
D. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR ȘI BAZEI JURIDICE
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către operatorul de date în următoarele scopuri:
Scopuri legate de obligațiile legale
Scopuri legate de gestionarea relației contractuale și furnizarea de produse / servicii: stabilirea,
gestionarea și încetarea relației contractuale și comerciale; îndeplinirea obligațiilor contabile și fiscale;
managementul litigiilor; asigurarea de servicii; comunicarea datelor dvs. către orice partener al
operatorului de date pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.
E. DESTINATARII DATELOR
În limitele relevante pentru scopuri, datele dvs. pot fi comunicate diferiților destinatari, precum entități
publice și private prin lege sau comunicate subiecților funcționali pentru realizarea scopurilor
menționate anterior interne și externe controlorului de date, cum ar fi, dar fără a se limita la,
colaboratori, gratuit profesioniști, companii de asigurări, intermediari de asigurări, firme de avocatură,
parteneri tehnici, instituții bancare.
F. TRANSFERUL DE DATE ÎN ȚĂRI TERȚE
TermoClima Exim srl poate transfera date cu caracter personal chiar și în afara Uniunii Europene, către
filiale, precum și către companii de servicii externe, chiar dacă numai din motive IT - tehnice. În aceste
cazuri, datele vor fi transferate în conformitate cu prevederile art. 44 și ss. din GDPR.
G. PERIOADA DE CONSERVARE
Datele colectate vor fi păstrate pentru o perioadă de timp care nu depășește realizarea scopurilor pentru
care sunt prelucrate („principiul limitării conservării”, articolul 5, GDPR) sau pe baza termenelor
stabilite de lege. Verificarea caducității datelor stocate în raport cu scopurile pentru care au fost
colectate se efectuează periodic.

H. DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE
Partea interesată are întotdeauna dreptul de a solicita operatorului de date acces la datele dvs.,
corectarea sau anularea acestora, limitarea prelucrării sau posibilitatea de a se opune prelucrării, de a
solicita portabilitatea datelor, de a revoca consimțământul pentru prelucrare. prin afirmarea acestor
drepturi și a celorlalte drepturi furnizate de GDPR printr-o simplă comunicare către operatorul de date.
Partea interesată poate depune, de asemenea, o plângere la o autoritate de supraveghere.
I. OBLIGAȚIA DE COMUNICARE A DATELOR
În scopurile indicate mai sus, comunicarea datelor cu caracter personal este necesară fie prin lege, fie
pentru gestionarea comunicărilor în cadrul relației contractuale.
J. METODA DE PRELUCRARE A DATELOR
Datele cu caracter personal pe care le furnizați vor face obiectul unor operațiuni de prelucrare în
conformitate cu legislația menționată anterior și cu obligațiile de confidențialitate care inspiră
activitatea operatorului de date. Datele vor fi prelucrate atât cu instrumente IT, cât și pe hârtie și pe
orice alt tip de suport adecvat, în conformitate cu măsurile de securitate tehnice și organizaționale
adecvate prevăzute de GDPR.

