Notificare cu privire la protectia datelor cu caracter personal
Stimate Client,
In 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor
date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor
personale si crearea unui climat de încredere care sa permită fiecărei persoane controlul asupra
propriilor date. Astfel, consideram ca este un moment potrivit sa te informam cum protejam datele
tale personale si cum ne însușim prevederile Regulamentului.
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire
la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. privind această procesare în conformitate cu
Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală în vigoare.
Operatorul
Noi, societatea S.C TRANSROMCAN SRL, cu sediul în Mun. Oradea, Calea Borsului nr.
45N7, Jud. Bihor, reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și prin urmare, suntem
responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos.
Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal se referă la orice informație care ne comunică ceva despre dvs.
sau pe care o putem corela cu dvs. Acestea includ numele, adresa, data nașterii, numărul de cont,
adresa IP sau informațiile despre plățile pe care le-ați efectuat din contul dvs. bancar. Prelucrarea
se referă la toate operațiunile pe care le putem face în privința datelor, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, stocarea, ajustarea, organizarea, utilizarea, divulgarea, transferul și ștergerea
acestora.
Ce date personale prelucram?
Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele tale de identificare,
financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la tine
atunci când devii clientul nostru, sau când folosești produsele sau serviciile noastre.
Cum prelucram datele tale personale?
Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela dea-ti furniza
produse si servicii specifice activității societății noastre, de a te identifica prin intermediul mijloacelor
de comunicare, in scop de marketing, pentru imbunătățirea si dezvoltarea produselor si serviciilor
pe care ti le oferim. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea
contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim
sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantultau daca ti-ai manifestat optiunea in
acest sens.
Cum poți sa administrezi acordurile exprimate?
Pentru a-ti putea oferi produse si servicii personalizate, respectiv cat mai apropiate de interesele
tale, putem prelucra date personale care permit identificarea preferintelor si/sau a comportamentului
tau, inclusiv prin procese automate, care nu presupun interventie umana. Pentru aceasta, respectiv
pentru comunicarile de marketing direct, vom tine intotdeauna cont de optiunile tale.
Ca sa fie cat mai simplu pentru tine, trebuie sa stii ca poti sa verifici si sa modifici oricand acordurile
existente solicitand acest lucru printr-o cerere adresata societății, depusă și inregistrată la sediul
S.C. TRANSROMCAN S.R.L. al carui client esti, pe site-ul nostru www.worldlinecargo.com sau la
adresa de e-mail info@worldlinecargo.com
Comunicam date personale către alti destinatari?
Pentru indeplinireaobligatiilor legale ce ne revin sau in alte scopuri legitime este posibil sa
transmitem datele tale personale către autorități publice, autoritatea vamala, la Biroul Vamal de
interior gradul 1 Bihor, pentru a intocmi acte si a indeplini formalitatile prevazute in reglementarile
vamale, organe judiciare, birouri notariale, firme de transport si curierat, consultanți externi, instituții
financiar-bancare, împuterniciți către care am externalizat furnizarea anumitor servicii si alte
categorii de destinatari, din Romania sau din afara ei sau a Uniunii Europene/Spatiului Economic
European, asigurându-ne însăîntotdeauna ca instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor
tale (spre exemplu, clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii etc).

Cat timp prelucram datele personale?
Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale si, după
finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu,
inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile privind arhivarea.
Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?
Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiezi de drepturi
aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:
•
Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale
personale;
•
Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;
•
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – potiobtinestergerea datelor, in cazul in
care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
•
Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poti solicita restrictionareaprelucrarii in cazul in care
contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
•
Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe
interesul nostru legitim;
•
Dreptul la portabilitatea datelor - poți primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni
le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie
transmise altui operator;
•
Dreptul de a depune plangere - poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a
datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal;
•
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe
consimtamantultau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar
pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
•
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere si obtineinterventia umana cu
privire la respectiva prelucrare, iti poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poți
contesta decizia.
Iți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere
a unei solicitări la sediul nostru din Mun. Oradea, Calea Borsului nr. 45N7, Jud. Bihor sau prin Email, la: info@worldlinecargo.com ori telefonic la numarul: (0359) 808-531

