NOTA DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

-TURIȘTI-

Operatorul care va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de operator de
date cu caracter personal:
Societatea S.C. MONROVIA IMPEX S.R.L., persoană juridică română având sediul în Timișoara, str. Căpitan
Damșescu nr. 5, județul Timiș, Număr de ordine în Registrul Comerțului J35/3496/994, având cod unic de
inregistrare RO 6553859, reprezentată legal prin administrator MARCOV LILIANA-MIHAELA, tel. 0256218204, fc 0256-218209, email: terasanora@yahoo.com

1. Prin prezenta notă de informare menționăm că respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția
datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor
operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările
neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul, seria si numarul de CI, data eliberarii și a
expirării CI și organul emitent, date ce sunt prelucrate în vederea redactării și înregistrării facturii fiscale.
Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu
dumneavoastră.
3.De asemenea, vă informam că în cadrul societății noastre sunt amplasate în scop de securitate camere de
filmat atât în interiorul cât și în exteriorul sediului. Imaginile înregistrate prin intermediul camerelor de filmat
sunt accesate de către administratorul societății și de către asociații acesteia și se stochează în baza de date
timp de 2 saptămâni după care se șterg automat.
4. Aceste date vor fi păstrate pe toată perioada derulării contractului nostru de prestări servicii și încă 5 sau
10 ani, conform legislației fiscale, pentru eventuale controale ulterioare.
5. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată. 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.

6. Respectăm și asigurăm în mod strict confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Aceste date sunt prelucrate de angajați ai societății cu atribuții specifice în acest sens care au și obligația
păstrării confidențialității datelor cu caracter personal.
7. De asemenea, menționăm că nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal decât
autorităților statului și societății de contabilitate angajate, în vederea prelucrării datelor financiar-contabile.
8. Beneficiați de dreptul de acces la datele dumneavoastră, intervenție, rectificare și portare, rectifiare cu
privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea
datelor.
9. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat este de natură să împiedice derularea
contractului pe care dumneavoastră l-ați încheiat cu societatea noastră.
10.Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este
asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă
sunteți nemulțumit de raspunsul primit, aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, bv. Gen. Gheorghe
Magheru, nr. 28-30, sector 1, email: anspdcp@dataprotection.ro.

