
 

 NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Stimate Domn/Doamnă, 

După cum știți, Regulamentul general privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sau GDPR este un 

regulament făcând parte din legislația UE, care va deveni direct aplicabil începând 

cu 25 mai 2018. Pe scurt: GDPR vizează gestionarea datelor cu caracter respectuos, 

transparent, legal și atent. Scopul este acela de a nu salva mai multe date decât este 

necesar sau pentru o perioadă mai mare decât este necesar, având totodată un scop 

clar și pentru o limită de timp definită. 

Întrucât sunteți reprezentantul unui partener de afaceri foarte apreciat în 

viziunea ROYAL TECHNOLOGY SRL iar datele dumneavoastră sunt salvate de 

noi în scopul menținerii și dezvoltării relației cu compania pe care o reprezentați, 

dorim să vă informăm despre diferite aspecte privind GDPR, care ar putea fi de 

interes: 

1. Ce categorii de date cu caracter personal ale reprezentantilor partenerilor 

de afaceri salvează și procesează ROYAL TECHNOLOGY SRL? 

ROYAL TECHNOLOGY SRL salvează și procesează următoarele categorii 

de date cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor de afaceri:  

 

 Titlu (funcție) 

 Nume și prenume 

 Compania reprezentata 

 Adresa poștală (strada, cod poștal, oraș, țară) 

 Număr de telefon 

 Adresa de email 

2. Cine în cadrul ROYAL TECHNOLOGY SRL se ocupă de procesarea 

datelor cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor de afaceri? 

Pe piața dumneavoastră, următorul contact de la ROYAL TECHNOLOGY 

SRL se ocupă de procesarea datelor personale ale partenerilor de afaceri: - 

Balan Noemi Erika, ofițer protecția datelor 

- office@dasmarkt.ro 

3. În ce scop procesează ROYAL TECHNOLOGY SRL datele cu caracter 

personal ale reprezentanților partenerilor de afaceri? 

Noi procesăm date cu caracter personal ale reprezentanților partenerilor de 

afaceri pentru anumite scopuri legitime de afaceri, care includ unele sau 

toate din următoarele: 

 Comunicarea operațională pentru derularea eficientă si corectă a relației 

de afaceri  



 

 • In cazul în care prelucrarea ne permite să modificăm, să personalizăm 

sau să îmbunătățim în alt mod serviciile / comunicările noastre în beneficiul 

clienților noștri  

 • Identificarea și prevenirea fraudei 

 Pentru a spori securitatea rețelelor noastre și a sistemelor informatice 

 Pentru a înțelege mai bine modul în care oamenii interacționează cu site-

urile noastre 

 Furnizarea de comunicări poștale despre care credem că vă vor interesa 

 Pentru a determina eficacitatea campaniilor promoționale și a 

publicității. 

Ori de câte ori procesăm date, în scopurile menționate anterior, ne vom 

asigura că respectăm întotdeauna drepturile persoanelor cu privire la datele 

cu caracter personal. 

Dumneavoastră aveți dreptul să vă opuneți oricând acestor prelucrări dacă 

doriți. Vă rugăm însă să rețineți că orice opunere la aceste prelucrări poate 

afecta capacitatea noastră de a îndeplini activitățile de mai sus în beneficiul 

companiei pe care o reprezentați. 

 Cât timp va păstra ROYAL TECHNOLOGY SRL datele cu caracter 

personal ale reprezentanților partenerilor de afaceri? 

ROYAL TECHNOLOGY SRL păstrează datele cu caracter personal ale 

reprezentanților partenerilor de afaceri pe durata relațiilor contractuale sau 

pentru cel mult 3 ani de la data încetării ultimului contract încheiat cu 

partenerii de afaceri. 

 Ca partener de afaceri pentru ROYAL TECHNOLOGY SRL se poate 

corecta sau limita utilizarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților? 

În orice moment, reprezentanții partenerilor de afaceri ai ROYAL 

TECHNOLOGY SRL pot să solicite corectarea datelor cu caracter personal 

stocate, să solicite limitarea nivelului procesării sau să solicite ștergerea 

datelor. În plus, reprezentanții partenerilor de afaceri ROYAL 

TECHNOLOGY SRL pot formula o obiecție privind stocarea și prelucrarea 

datelor sau pot obține o copie a datelor lor personale în orice moment. 

Sperăm că aceste informații sunt utile și așteptăm cu nerăbdare continuarea 

relației de afaceri prospere cu dumneavoastră. În cazul oricăror întrebări 

legate de stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să 

contactați ofițerul pentru protecția datelor . 

Societatea, 

Royal Technology SRL 

 


