NUME SOCIETATE SRL
CIF 123123123
REG. Com. J40/0000/1991

Notificare cu privire la
protecţia datelor personale

1. Informaţii Generale
a) Introducere
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.
b) Operatorul
Noi, NUME SOCIETATE SRL, cu sediul in AdresaFizicaCompanie,
reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR și, prin urmare,
suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos.

ACEASTA ESTE O VERSIUNE DEMONSTRATIVA A
PREZENTULUI DOCUMENT INCLUS IN produsul

KIT GDPR – IMPLEMENTARE GDPR
Colecție de documente practice precompletate în
format editabil și pdf pentru conformitatea la
GDPR - Un Toolkit GDPR oferit de
www.EUROMARKET.ro
DETALII SI COMENZI TOOLKITURI GDPR LA
ADRESA
https://www.euromarket.ro/toolkit-gdpr
TEXTUL ORIGINAL A FOST STERS SAU INLOCUIT CU
aaaaa SAU TEXTE IN LIMBA LATINA
mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi
îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex. Registrul
Comertului). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza
1 litera f) GDPR. Este necesar să ne urmărim interesele legitime
pentru a ne îmbunătăți Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Fusce tellus.
Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id
quod maxime placeat facere po Duis aute irure dolor in reprehenderit
in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Fusce
tellus. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Nam libero
tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo
minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas
assumenda est, omnis dolor repellendus.ssimus, omnis voluptas
assumenda est, omnis dolor repellendus.și pe parcursul tuturor
tranzacțiilor comerciale viitoare ce vor fi procesate de noi și în scopul
de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de
marketing prin medotele alese. Această prelucrare se bazează pe Art.
6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR. Este necesar să urmărim
interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și
serviciile noastre și de a extinde relația cu clienții. În cazul în care neați Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum
dolore eu fugiat nulla pariatur. Fusce tellus. Sed ac dolor sit amet
purus malesuada congue. Nam libero tempore, cum soluta nobis est
eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat
facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor
repellendus.noștri de servicii pentru hosting, platformă site web și
servicii de întreținere, pentru imprimarea cardului de fidelitate, furnizorii
noștri de servicii pentru Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Fusce tellus.
Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id
quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est,
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omnis dolor repellendus.sunt furnizori externi de servicii și furnizori de
servicii din cadrul Grupului NumeGrupFirme, se află în țări din
interiorul și în afara Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic
European (EEA). Asigurăm, de exemplu, prin reglementări
contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu
caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind
protecția datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecție a datelor,
chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în
care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și
pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se
efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți
destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin
lege. Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a
transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm să
contactați ofițerul pentru protecția datelor prin e-mail la adresa:
dpo@adresasite.ro
d) Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse
cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Fusce tellus. Sed ac dolor
sit amet purus malesuada congue. Nam libero tempore, cum
soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id
quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas
assumenda est, omnis dolor repellendus.existenței societatii dvs.
Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților
sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteți obligați să ne
furnizați aceste date personale, iar aceste date nu sunt o cerință legală
sau contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract.
Dacă nu ne furnizați aceste Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Fusce tellus.
Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id
quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est,
omnis dolor repellendus.ofițe Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Fusce tellus.
Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id
quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est,
omnis dolor repellendus.rul nostru pentru protecția datelor în orice
moment și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact
menționate mai sus la punctul 1. c) în vederea exercitării drepturilor
dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie
a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea
datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în
cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice,
transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți
operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la
restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată întrun format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a
solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la
portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta
prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi
unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs.
Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza
consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a
consimțământului, articolul 7 GDPR).
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă
considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de
a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77
GDPR).
Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor
notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz,
vă vom informa despre Duis aute irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Fusce tellus.
Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Nam libero tempore,
cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id
quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est,
omnis dolor repellendus.vă rugăm să consultați periodic siteul web
www.adresasite.ro sau documentația internă a companiei.
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SET KIT GDPR COMPLET

- Kit Implementare GDPR – 40 documente si sabloane editabile
- Kit GDPR Setul de 67 de Politici si Proceduri obligatorii
- Kit GDPR Setul de registre obligatorii pt evidenta activitatilor de
prelucrare, jurnale consimtaminte, brese, stergeri, acces, etc
- Kit GDPR LIA Evaluare Interese Legitime si Baze de procesare
- Kit GDPR DPIA Evaluare de Impact Asupra Datelor Personale
- Kit GDPR pentru DPO - documente, registre si sabloane editabile
- Kit GDPR HR Resurse Umane & Financiar – Contabil
- Kit GDPR Informare si Training angajati
+ Pachet gratuit Informational
+ Software gratuit – pt Evaluarea confidentialitatii datelor personale
IMPORTANT: Kiturile se pot achizitiona si individual
La achizitionarea acestui set complet veti primi suplimentar:
- Politica Arhivare – extinsa
- Politica Acces Fizic Date
- 16 Proceduri Generale suplimentare
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Curs de formare DPO
Cursul DPO a fost lansat în cadrul unei Conferințe de Presă la sediul Bibliotecii
Academiei Române (Calea Victoriei 125, sector 1), în data de vineri, 16 februarie
2018, între orele 11.00-12.00, la care au avut amabilitatea de a participa si
recomanda aceste cursuri dna. Oana Luisa Dumitru, şef Birou Relaţii
Internaţionale în cadrul Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, Dl. Ion VACIU – Președintele Consiliului Consultativ
IT&C, Dl. Dr Cornel LEPĂDATU – Directorul Bibliotecii Academiei Române, Dna.
Carmen DOBRE – Biroul de Presă al Academiei Române, Dl. Prof. Gheorghe DUDA
– Vicepreședinte RENAR/CLDR, Dl Sandu ZAMFIRESCU – KM Specialist – Asociația
CLDR, Dl. Prof. Sever AVRAM – Coordonator General CIO-SUERD
Cursul DPO reprezintă un program de instruire, perfecționare, responsabilizare și
analiză pentru cer ﬁcarea personalului afectat în calitate de Data Protec on
Oﬃcer (DPO) ﬁind realizat și transmis într-un limbaj accesibil, cu aplicații prac ce,
oferit prin Catedra Internațională Onoriﬁcă ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect
fondat de Fundația EUROLINK - Casa Europei în parteneriat cu Academia Română.
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ONLINE

CURS DPO
Oﬁțer Protecție Date cu Caracter Personal
Instruire cu privire la prevederile și implicãrile legislative GDPR
abordare, aliniere, implementare și monitorizare

www.CursDPO.ro

FNT!EQP

10 Ianuarie 2018

Avantajele cursantului
Începand cu luna Mai 2019, prin participarea la Cursul de formare Responsabil Protecția Datelor,
oferim un avantaj client în valoare de minim 1.500 lei, constând în:
- Lista măsurilor tehnice și organizatorice ce trebuie întreprinse pentru conformitate
- SCHEMA de IMPLEMENTARE GDPR în 30 de pași
- Planul de conformitate GDPR
- KITUL GPDR pt. DPO - colecție de documente necesare pentru implementarea GDPR
- Discount 10% la gama de documente, produse și serviii oferite de www.KitGDPR.ro

Organizatorii cursului se concentrează în principal pe transmiterea de informații și cunoștințe strict necesare și într-o
formă pe înțelesul tuturor, cu privire la abordarea, alinierea și implementarea Regulamentului pentru Protecția Datelor
cu Caracter Personal (GDPR). Activitățile practice incluse în cadrul cursului sunt de natură să sprijine în mod direct
activitatea ulterioară a instituției în conformitate cu prevederile GDPR.
Cursul DPO a fost gândit pentru a se desfășura prin intermediul tehnologiei, adică ONLINE.
Certificare ﬁnală în cadrul cursului DPO
La ﬁnal, absolvenții cursului DPO primesc Certiﬁcatul de Absolvire, eliberat în co-tutelă de Catedra Internațională
Onoriﬁcă ”Jean Bart” (CIO-SUERD), proiect fondat în parteneriat cu Academia Română (anul 2012), Departamentul de
Formare și Consiliere al Asociației CLDR România, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (Viena), precum și
cu suportul tehnic și logistic al Euro Market Solutions.
Participanții primesc, în urma unei evaluări ﬁnale, Cer ﬁcatul de Absolvire cu anexa curiculara prin detaliată a
modulelor și modalitatea de evaluare prin care demonstrează dobândirea cunoștintelor de specialitate conform
prevederilor legislative si a codului COR 242231, certiﬁcat eliberat de Catedra Internațională Onoriﬁcă "Jean Bart".
Pânăîn prezent, peste 750 de persoane au absolvit deja cursurile noastre în diverse centre universitare din țară. După
evaluarea ﬁnală, cursantul va primi Certiﬁcatul de absolvire și anexa curiculara prin care demonstrează dobândirea
cunoștintelor de specialitate conform prevederilor legislative.
VERIFICA ACUM REDUCERILE DE PRET DIN SAPTAMANA ACEASTA DIRECT PE SITE
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