NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice S.C. AZALIS S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru
scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al
familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
Scopul colectarii datelor este: activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de
marketing si asigurarii pazei si securitatii bunurilor si valorilor dumneavoastra.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării in scop legitim de către operatorul S.C. AZALIS S.R.L. şi
sunt comunicate numai următorilor destinatari: companii cu care se afla in relatii de parteneriat, in baza
unui contract comercial,(dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora,
prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii
personale se face conform legislatiei in vigoare), catre Parchet, Politie, Instante de judecata si alte
organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres
formulate.
Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu
acordul dumneavoastra tacit (intelegerea si acceptarea semnificatiei indicatorului „Zona supravegheata
video”). Spatiile supravegheate video sunt spatiile de la punctele de lucru ale operatorului S.C. AZALIS
S.R.L.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a
nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă
opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea
acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul S.C. AZALIS S.R.L. din
Craiova, str. Calea Bucuresti, nr. 137 D, judetul Dolj sau la adresa de e-mail office@azalis.ro. De
asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Totodata, aveți dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, în condițiile menționate pe pagina de internet a acesteia – www.dataprotection.ro
Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în afara teritoriului Romaniei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil.
Observaţie:
•

orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o
privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de

ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).
Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
•

orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare,
la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Prezenta Informare a fost publicată la data de 24/05/2018 .
S.C. AZALIS S.R.L. își rezerva dreptul de a revizui și actualiza aceasta Informare in orice moment.
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