
  

INFORMARE  

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

  

  

S.C. TEHNIC GAZ S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Buzau, str. 

Horticolei, nr. 58, e-mail: office@tehnicgaz.com.ro, Nr. de Înregistrare la Registrul 

Comerţului J10/290/1999, Cod Fiscal RO11994258. 

  

Intrucat, incepand cu data de 25 mai 2018 intra in vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 

al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter peersonal si privind libera circulatie 

a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46 CE (G.D.P.R.), avand in vedere 

preocuparea noastra permanenta pentru asigurarea unui nivel cat mai ridicat al protectiei 

datelor cu caracter personal atat a angajatilor proprii cat si a clientilor si colaboratorilor 

nostri, am actualizat politica societatii in acest domeniu asigurand un nivel ridicat de 

confidentialitate si siguranta.  

  

In acest scop va aducem la cunostinta faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal 

efectuata de SC TEHNIC GAZ S.R.L. respecta intrutotul cerintele Regulamentului (G.D.R.P.).  

  

  

I. Legalitatea prelucrarii datelor  

  

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face numai cu respectarea temeiurilor legale si 

a principiilor prevazute de Regulament (G.D.R.P.).  

  

  

II. Scopul prelucrarii datelor   

  

Datele cu caracter personal sunt colectate si prelucrate in scopul incheierii de contracte, atat 

in domeniul raporturilor de munca cat si in domeniul economic. In cazul in care se va 

intentiona prelucrarea datelor cu caracter personal in alte scopuri, societatea noastra va 

solicita consimtamantul persoanelor vizate sau va intreprinde orice alte demersuri legale 

prevazute de Regulament (G.D.R.P.).  

  

  

III. Stocarea si pastrarea datelor  

  

Toate datele cu caracter personal sunt stocate in conditii care sa asigure eliminarea oricaror 

riscuri legate de distrugerea, alterarea integritatii acestora, sau accesarea lor de persoane 

neautorizate, numai pe durata necesara scopului pentru care au fost colectate, cu 

respectarea duratei legale de pastrare a acestora.  
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IV. Transmiterea datelor  

  

Datele cu caracter personal prelucrate de S.C. TEHNIC GAZ S.R.L. nu vor fi transmise sub 

nici o forma altor persoane fizice sau juridice fara consimtamantul persoanelor vizate, cu 

exceptia cazului cand este impusa de prevederi legale in acest sens.  

  

  

V. Drepturile persoanei vizate in legatura cu datele sale cu caracter personal   

  

Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate au urmatoarele 

drepturi:  

  

a) Dreptul la informare cu privire la activitatea de prelucrare a datelor personale, 

inclusiv dreptul de acces al persoanei vizate, respectiv confirmarea daca i se 

prelucreaza sau nu date  cu caracter personal;  

  

b) Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea acestora;  

  

c) Dreptul la stergerea datelor in cazul in care datele personale / nu mai sunt necesare 

pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate / persoana in cauza si-a 

retras consimtamantul / persoana vizata se opune prelucrarii / prelucrarea acestora 

nu a  

fost legala sau in alte cauze prevazute de lege;  

  

d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii, in cazul in care persoana vizata contesta 

exactitatea datelor sau in alte cazuri prevazute de lege;  

  

e) Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv posibilitatea persoanei in cauza sa solicite 

transmiterea datelor cu caracter personal colectate, altui operator;  

  

f) Dreptul de opozitie referitor in special la prelucrarile care se bazeaza pe interesul 

operatorului;  

  

g) Dreptul de retragere a consimtamantului atunci cand prelucrarea se bazeaza pe 

consimtamantul persoanei vizate;  

  

h) Dreptul de a depune plangere la autoritatea competenta fata de modalitatea de 

prelucrare a datelor cu caracter personal.   

  

  

  

S.C. TEHNIC GAZ S.R.L. va sta la dispozitie pentru a va raspunde si a va oferi orice informatii 

in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa de e-mail: 

gdpr@tehnicgaz.com.ro. 


