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Referitor:    Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date 

Începând cu data de 25.05.2018, SC FLORISAL SA declară faptul că va respecta 

prevederile impuse de regulamentul mai sus amintit si de legislatia din domeniu. 

Vom respecta drepturile persoanei vizate , respectiv : 

 Dreptul de acces  

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se 

prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la 

datele respective şi la următoarele informaţii: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de 

date cu caracter personal vizate; c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora 

datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special 

destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale; d) acolo unde este posibil, 

perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, 

dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; e) 

existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu 

caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare 

la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; f) dreptul de a depune o 

plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; g) în cazul în care datele cu caracter 

personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind 

sursa acestora; h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de 

profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile 

respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi 

consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 

 (2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o 

organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la 

garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer. 

 (3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul 

prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate 
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percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana 

vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana 

vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic 

utilizat în mod curent.  

(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere 

drepturilor şi libertăţilor altora.  

 Dreptul la rectificare  

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, 

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de 

scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine 

completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea 

unei declaraţii suplimentare.  

 Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") 

 (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor 

cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are 

obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în 

care se aplică unul dintre următoarele motive: a) datele cu caracter personal nu mai 

sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau 

prelucrate; b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc 

prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 

alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; c) 

persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există 

motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată 

se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2); d) datele cu caracter 

personal au fost prelucrate ilegal; e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru 

respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii 

sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul; f) datele cu caracter 

personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii 

informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1). 
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(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este 

obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia 

disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, 

pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana 

vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele 

respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal. 

 (3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: a) 

pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; b) pentru respectarea 

unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al 

dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini 

executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este 

învestit operatorul; c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în 

conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3); d) 

în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori 

în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care 

dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în 

mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau e) pentru constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.  

 Dreptul la restricţionarea prelucrării 

 (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea 

prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: a) persoana vizată 

contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice 

exactitatea datelor; b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii 

datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; c) 

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

instanţă; sau d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 

alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale 

operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 

 (2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de 

date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu 
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consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 

unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau 

juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. 

 (3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului 

(1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare. 

 Dreptul la opoziţie  

(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de 

situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera 

(e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, 

inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai 

prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul 

demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care 

prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul 

este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.  

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul 

direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest 

scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în 

măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.  

(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, 

datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop. 

 (4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la 

alineatele (1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este 

prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.  

(5) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 

2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace 

automate care utilizează specificaţii tehnice.  

(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare 

ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul 
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(1), persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se 

opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în 

care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes 

public. 

 Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri 

(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care 

privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.  

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia: a) este necesară pentru încheierea 

sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date; b) este 

autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care 

prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, 

libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau c) are la bază 

consimţământul explicit al persoanei vizate.  

(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în 

aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi 

intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine 

intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a 

contesta decizia. 

 (4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date cu 

caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se 

aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri 

corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 

persoanei vizate. 

 

Pentru a desfășura relatia contractuala existentă este necesară prelucrarea datelor cu 

caracter personal care se va face cu respectarea următoarelor condiții: 
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▪ Prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata (legalitate, 

echitate si transparenta); 

 ▪ Adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care 

sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor).  

▪ Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata 

este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de 

incheierea unui contract; ▪ Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei 

obligatii legale care ii revine operatorului; 

▪ Prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau 

ale altei persoane fizice 

▪ Prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes 

public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit 

operatorul 

▪ Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de 

o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si 

libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu 

caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil. 

 ▪ Persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice 

 

Toate optiunile sau opozitiile Dumneavoastră ni le puteți comunica printr-o adresă 

scrisă , semnata, datată și înregistrata la societate. 

 

Satu Mare, 25.05.2018 


