
Acord de prelucrare date cu caracter personal  Nr. ....................  /data....................... 
     
         Subsemnatul....................................................................CNP................................................................, am luat la cunostinta urmatoarele: 
       REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA,identificata cu CUI RO18856511, J08/1705/2006, sediu social in Pta. Libertatii Nr.17 prin Ing. 
Hermenean Sorin , in calitate de Director ,denumit in continuare operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date . 

Ø Date cu caracter personal prelucrate de REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA 
         Prelucreaza datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le furnizati in mod direct precum urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: 
nume și prenume, telefon, fax, adresa de domiciliu/resedinta/corespondenta, adresa de email. 

Ø Persoanele vizate 
 Persoanele ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA, denumite si Persoane vizate, sunt: 
clientii persoane fizice; mandatarii clientilor persoane fizice/juridice;   

Ø Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal  
  Scopurile pentru care REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA prelucrează datele personale ale persoanelor vizate:  
Comercializarea de Produs Lemnos, transportul si emiterea de facturi si avize de transport conform Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
Completarea registrului de trecere prin punctul fix Valea Garcin si Valea Dreasa. 

Ø Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA prelucreaza datele tale cu 
caracter 

personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri: 
  -in baza consimtamantului clientului, daca acesta ne-a fost acordat prin prezentul acord.  
  -in baza unei obligatii legale aflate in sarcina REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA (de ex: identificarea si cunoasterea clientelei). 

Ø Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia  
    Datele cu caracter personal sunt necesare in scopul mentionat ,mai sus 
   In situatia in care participantul denunit in cumparator isi prezinta refuzul in a oferi datele mentionate in primul paragraf al prezentului acord, REGIA 
PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA, in calitate de operator, se va afla in imposibilitatea indeplinirii conditiilor contractuale fata de 
solicitant de emitere facture si garantii. 

Ø Destinatia datelor 
   Datele cu caracter personal furnizate de catre solicitant,  sunt dezvaluite solicitantului, la cerere, si sunt utlizate pentru emiterea de facturi si garantii 
si avize pentru client si pentru sistemele de contabilitate si gestiune . 

Ø Perioada de stocare 
  Perioada de timp in care vor fi stocate datele variaza de la minimul necesar pentru indeplinirea obligatiilor prezentate  in acord, pana la termenul 
maxim de 10 ani asa cum o impune legislatia fiscala in vigoare. 

Ø Transferuri de date cu caracter personal și destinatarii acestora  
    REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA poate să transfere date cu caracter personal în condițiile reglementate de legislația în vigoare. 
Astfel, REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA poate transmite datele cu caracter personal, in vederea prelucrarii doar in tara. 
  
     Drepturile persoanelor vizate: 
 

Ø Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de REGIA PUBLICA LOCALA A 
PADURILOR SACELE RA.  

Ø Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA cu privire 
la datele cu caracter personal prelucrate precum și detalii cu privire la activitățile de prelucrare.  

Ø Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA a datelor 
inexacte, precum și completarea datelor incomplete.  

Ø Dreptul de a fi uitat, respectiv dreptul de ștergere a datelor în măsura in care sunt indeplinite condițiile prevăzute de lege. În cazul în care 
ștergerea ar duce la funcționarea incorectă a sistemelor informațiile privind datele personale vor fi anonimizate ireversibil. Este posibil ca 
anonimizarea ireversibilă să fie utilizată și în cazul în care datele sunt utilizate în scopuri statistice.  

Ø Dreptul la restricționarea prelucrării în masura în care sunt îndeplinite condițiile legale.  
Ø Dreptul la portabilitatea datelor, si anume: -  dreptul de a obține datele prelucrate de REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR 

SACELE RA  intr-o formă structurată și accesibilă; dreptul de a solicita transmiterea datelor de catre REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR 
SACELE RA către un alt operator de date, în situația in care sunt îndeplinite condițiile legale.  

Ø Dreptul la opoziție, respectiv dreptul de a se opune activităților de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv a celor 
de profilare. 

Ø Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor 
activități de prelucrare automate și de a solicita analiza individuală efectuata de către un angajat al firmei.  

Ø Dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor 
competente in masura in care considerati necesar.  

 
         Marketing  
 
   n  Imi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel: sa fie prelucrate de catre REGIA PUBLICA LOCALA A 
PADURILOR SACELE RA direct si/sau prin terti parteneri contractuali  in scop de marketing, publicitate, fidelizare (prin oferte dedicate) si efectuarea 
de sondaje in scopul imbunatatirii serviciilor si produselor oferite de catre partenerii REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA precum si 
cu privire la activitatea REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA, si tertilor parteneri contractuali, precum si in vederea acordarii 
ulterioare de servicii si produse; aceasta prelucrare se va putea realiza, in tara si/sau in strainatate, atat de catre REGIA PUBLICA LOCALA A 
PADURILOR SACELE RA, cat si de catre terti parteneri contractuali ai acesteia/acestora. 
 
 
  Declar ca am luat cunostinta de prevederile R.E. 679/ 2016 privind dreptul de acces, de interventie si de opozitie, precum si faptul ca acestea pot fi 
exercitate printr-o cerere scrisa adresata REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR SACELE RA  intocmita in conformitate cu R.E. 679/ 2016. 
 
   Am luat la cunostinta faptul ca pe toata perioada derularii prezentului acord, ma pot adresa operatorului de date la adresa DPO@IMFS.ro, prin Integrated 
Management & Financial Suports SRL, 39432780, Valenii de Munte, Str. Valea Gardului nr.71, Jud.Prahova , denumit in continuare RESPONABIL DPO 
extern, conform Art.37 din R.E. 679/2016, in baza contract Nr.120, in vederea de solicitarii de informatii;  
 
 
 
Semnatura solicitant      .........................................                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 


