Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal al
S.C. Tubman Co. SRL
1. Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal sunt: numele, prenumele, data nasterii, locul nasterii, codul numeric personal,
seria si numarul actului de identitate, actele cu privire la studii si calificari, email-ul, numarul de telefon.
2. Care este scopul prelucrarii datelor cu caracter personal?
Societatea noastra prelucreaza datele d-stra cu caracter personal in scop contractual si legal. Astfel,
pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și/sau în vederea îndeplinirii
obligațiilor legale, comunicăm aceste date către afiliații sau partenerii noștri contractuali, auditorii sau
consultanții societatii, catre autorități și instituții publice. Datele d-stra personale sunt prelucrate pe toată
durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare. Prelucrarea
datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, cum ar fi in scop de marketing direct, o vom
realiza numai in masura in care ati fost de acord.
3. Cum prelucram datele d-stra cu caracter personal?
Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legala, corecta si transparenta;
Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea
necesara;
 Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte, altele decat cele specificate mai sus la pct
2;
 Colectarea datelor personale se va face numai in scopurile specificate, explicite si legitime
(prezentate mai sus la pct 2).



4. Care sunt drepturile d-stra (a persoanei care da acest consimamant)?
Persoanele ale caror date personale sunt prelucrate au urmatoarele drepturi:
 dreptul de acces –inseamna sa va oferim acces la datele prelucrate de noi si informatii despre
cum sunt prelucrate
 dreptul la rectificare- se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate a datelor personale
inexacte
 dreptul la portabilitate – se refera la dreptul de a fi transmise altei societati
 dreptul la opozitie - vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand
aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru
 dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat - inseamna ca aveti dreptul sa va stergem datele
colectate, fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare
pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ati retras consimtamantul si nu exista
alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele
trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.
 dreptul la restrictionarea procesarii datelor colectate – poate fi exercitat dacă se contestă
exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea
este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care societatea
noastra nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereti pentru
apărarea unui drept în instanță, dacă v-ati opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică
dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale
Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată, semnată si transmisa către societatea
noastra la adresa: str. Iosif Vulcan nr 13, mun Cluj-Napoca, jud Cluj
sau pe e-mail la adresa: office@tubman.ro

