
 

 

 

 

Anexa 3 

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DE  

DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Stimate partener,  

 

Regulamentul Uniunii Europene privind protecția datelor personale aparținând 

persoanelor fizice și libera circulație a acestor date (Regulamentul UE 2016/679 sau 

RGPD)1, ce se aplică din 25 mai 2018, necesită obținerea/actualizarea acordului 

dumneavoastră privind prelucrarea datelor personale comunicate nouă în cadrul relațiilor 

pe care le avem astfel încât să ne realizăm obligațiile contractuale reciproce. 

În acest sens, vă comunicăm următoarele: 
 

A. Datele cu caracter personal prelucrate de către TRANSILANA S.A. (denumită în 

continuare Compania), în legătură cu societatea dumneavoastră sunt: numele, 

prenumele, calitatea și datele de contact (număr de telefon/ fax, adresă e-mail și 

altele, după caz) ale reprezentanților legali. 

 

B. Scopul/ temeiul juridic al colectării și folosirii datelor:   

‒ Realizarea obligațiilor contractuale legale; 

‒ Informare, pentru buna desfășurare a activității (de ex.: ofertare, detalii tehnice, 
întârzieri, litigii, etc.);  

‒ Financiar, pentru emiterea de acte financiar-contabile (ex.: extrase de cont, 
informări de debite restante, etc). 

În situația în care prelucrarea se va face în temeiul art. 6 alin. 1 lit. f (nu este cazul în 
prezent), se vor prezenta interesele legitime urmărite de Companie sau de o parte terță. 

C. Durata stocării datelor cu caracter personal: până la revocarea acordului sau în 

măsura exercitării scopului colectării datelor, dar nu mai mult de 5 ani, cu excepția 

cazurilor expres prevăzute de lege privind arhivarea documentelor (de ex. arhiva 

contabilă, contracte, resurse umane, etc.). 

 

D. Persoane ce pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal:  

‒ Angajații Companiei, în măsura exercitării atribuțiilor de serviciu; 

‒ Autoritățile competente potrivit legislației în vigoare. 

 
1 Disponibil pe site-ul www.dataprotection.ro - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal (ANSPDCP)  



Compania este îndreptățită ca, în anumite cazuri, cu acordul prealabil expres al dvs., 

pentru fiecare caz în parte, să transmită datele dvs. cu caracter personal către terțe părți: 

colaboratori ai societății noastre cu profiluri de activități conexe.  

În cazul în care se consideră necesară transmiterea datelor dvs. personale către o terță 

parte, veți fi informați în prealabil și veți avea posibilitatea de a vă exprima acordul/ 

dezacordul.  

Dacă situația o impune, se va prezenta intenția Companiei de a transfera datele cu 

caracter personal furnizate către o țară terță sau o organizație internațională (nu 

este cazul în prezent). 

 

E. În conformitate cu legislația în vigoare, aveți următoarele drepturi privind prelucrarea 

datelor personale:  

‒ dreptul de informare;  

‒ dreptul de acces la date; 

‒ dreptul de rectificare date și ștergere date; 

‒ dreptul de restricționare a prelucrării; 

‒ dreptul la opoziție la prelucrare; 

‒ dreptul de portabilitate a datelor. 

Aceste drepturi pot fi exercitate, în mod gratuit, prin transmiterea unei cereri (scrise) 

datate și semnate, la adresa de e-mail info@transilana.ro. 

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care am gestionat datele dvs. personale, 

vă rugăm să îl contactați pe reprezentantul Companiei noastre la adresa de e-mail 

ofelia.ambrus@transilana.ro, telefon +40.268-475.448 sau în scris la adresa: Str. 

Fabricilor nr. 44, Ghimbav, Brașov, cod 507075, România. 

Reprezentantul Companiei va examina sesizarea și va colabora cu dvs. pentru a rezolva/ 

remedia situația prezentată. 

 

F. Dacă apreciați că datele cu caracter personal transmise de dvs. nu au fost protejate 

conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679, puteți contacta Autoritatea Națională 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) prin site-ul 

www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere, prin formularul existent pe site-ul 

menționat. 

 

Compania nu utilizează procese decizional automatizate (inclusiv crearea de profiluri) 

sau alte astfel de prelucrări privind datele cu caracter personal furnizate. 

 

  

Cu stimă,  

                                                   Echipa  TRANSILANA S.A. 
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