REGULAMENT PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Incepand cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date ("Regulamentul"). Scopul principal al acestuia este cresterea
nivelului de protectie a datelor personale permitand fiecarei persoane controlul asupra
propriilor date.
[1.] Securitatea datelor
[1.1] Pentru protecția datelor dumneavoastră, Real Stoc Construct SRL a luat măsuri
tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii,
manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și
sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor
dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că vor avea drept consecință un
risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât
posibil într-un interval de 72 de ore.
[2.] Prelucrarea datelor minorilor
[2.1] Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter
personal se refera in mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 18 ani. Utilizarea
sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care
nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care
are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor
date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.
[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare
privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau
completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul
că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în
scopurile descrise în continuare (a se vedea punctul [4]).
[4] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul
Real Stoc Construct SRL prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele
scopuri:
•

Provenienta:

a) Formular de contact: La trimiterea formularului de contact, datele
dumneavoastră cu caracter personal din categoriile nume si prenume, email, sunt prelucrate.
b) In cazul in care corespondati cu noi datele dumneavoastră cu
caracter personal din categoriile nume si prenume, e-mai, telefon sau alte
date personale care sunt regasite in corespundenta respectiva, sunt
prelucrate.

•

Scop:

a) Răspunsul la solicitarea dumneavoastră;
b) Pregătirea/efectuarea și derularea unui proiect

Temei: Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna , pe
consimtamantul dumneavoastra daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens fie pe
executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala
• Durata de stocare:
a) In cazul datelor provenite din formularul de contact, datele
dumeavoastra personale sunt prelucrate pana la finalizarea
expedierii raspunsului la solicitarea dumneavoastra si vor fi stocate
pana la 12 luni de la data ultimului contact.
b) In cazul corespondetei, datele dumeavoastra personale sunt
prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa
finalizarea acesteia vor fi stocate cel putin pe o perioada de 12 luni;
Stocarea datelor personale poate fi anulata oricand la revocarea
consimțământului, indiferent de provenienta acestora.
[5.] Drepturile persoanelor vizate
Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter
personal:
[5.1] Dreptul la informații Puteți solicita o confirmare a procesării datelor
dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.
[5.2] Dreptul la corectare În cazul în care procesăm date cu caracter personal
incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.
[5.3] Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poti obtine stergerea
datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute
de lege.
[5.4] Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poti solicita restrictionarea prelucrarii in
cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
[5.5] Dreptul la transmiterea datelor Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele
dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat,
uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza
acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea
făcându-se prin procese automatizate.
[5.6] Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se
intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului
va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in
continuare valabila.
[5.7] Dreptul de portabiliate – transmiterea datelor personale catre alt operator.
[5.8] Dreptul la reclamație Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale
Regulamentului European 2016/679 în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a
putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați
Autorității Romane pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de
supraveghere.
•

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de Real Stoc Construct SRL printr-o notificare
la adresele de e-mail de la punctul [6]
[6.] Date de contact
Real Stoc Construct SRL
Bucuresti,Str.Cpt.Av.Al.Serbanescu,Nr.51-53,Bl.22H,Sc.2,ap.24,Sector 1
Tel/fax:021.232.67.80
office@realstoc.ro; realstoc@yahoo.com;

