Acord de confidentialitate privid prelucrarea datelor cu caracter personal – GDPR
Formular de contact site - www.universalsa.ro
Formularul de contact aflat pe site-ul nostru colecteaza nume, prenume, adresa e-mail, numar de
telefon in cazul in care alegeti sa comunicati cu noi completand formularul de contact, pentru a va
putea contacta si raspunde solicitarii dumneavoastra. Puteti de asemenea sa ne contactati direct pe
e-mail sau telefonic, caz in care nu sunteti obligat sa completati formularul si in consecinta sa ne
furnizati date cu caracter personal. Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in interes
legitim pentru a va putea raspunde solicitarii pe care ati efectuat-o completand formularul de contact
daca ati ales aceasta cale de comunicare. Adresele dumneavoastra de e-mail, pot fi prelucrate in
calitate de clienti ai societatii noastre si in vederea transmiterii de oferte comerciale si informari. Va
rugam sa bifati optiunea corespunzatoare alegerii dumneavoastra, asupra informarilor comerciale
inainte de a trimite solicitarea.
Perioada pentru care vor fi prelucrate datele pentru vizitatorii noi sau care nu sunt intr-o relatie
contractuala cu societatea noastra este 24 luni.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRA:
Dreptul de acces al persoanei vizate inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea
noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la
datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter
personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele,
cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi
disproportionate.
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna ca aveti dreptul de a solicita sa va
stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre
urmatoarele motive:
- acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
- va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
- va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care:
- persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii
datelor;
- prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in
schimb restrictionarea;
- in cazul in care societatea noastra nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul
prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in
instanta;
Dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat vizeaza dreptul de a va opune
prelucrarii datelor personale atunci cand:
- prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau
cand are in vedere un interes legitim al operatorului;
- atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti
dreptul de a va opune prelucrarii in orice moment.
Site-ul www.universalsa.ro NU face prelucrare automata, crearea de profiluri, care produc efecte
juridice ce privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.
Mai multe informatii despre drepturile dumneavoastra, puteti obtine consultand prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene L 119 (4.5.2016) si aplicabil de la 25 mai 2018 (link util:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO).
Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisa, semnata si datata astfel:
- prin po tă: Strada Franceză 2 - 4, sector 3, Bucure ti, România, cod po tal: 030104;
- prin e-mail: DPO@universalsa.ro. Plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi
adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

