Nota de informare privind protectia datelor personale

Subscrisa, SC GOSP-COM SRL, cu sediul in Tg. Secuiesc, str. Budai N. Antal nr. 1, Cod
fiscal RO8510382, inregistrat in Registrul Comerţului Sf. Gheorghe cu nr. J14/70/1996, reprezentat
legal prin Zonda Balazs, director.
Va informam clientii nostrii ca Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date a fost modificat
si completat.
Deasemenea, Va informam ca societatea noastra, conform cerintelor Regulament (UE) nr.
679/2016 al Parlamentul European, administram in conditii de siguranta si numai pentru scopurile
specificate, datele personale pe care ne furnizati. Datele personale pe care sunteti obligat(a) de a
furniza, au fost/vor fi colectate in scopul prestarii serviciilor de salubrizare, respective pentru relatii
contractuale si de facturare (constând în nume, prenume, adresă, cod numeric personal, autoritate
emitentă) si in cazuri speciale pentru

adresarea Instantelor Judecatoresti sau Executorului

Judecatoresc.
Datele solicitate și care se regăsesc în contractele de salubrizare sunt necesare în vederea
asigurarii serviciilor de salubrizare, pentru incheierea contractelor in domeniul fondului locative,
respectiv diverse conventii incheiate si procesului de facturare, date în absența cărora nu poate fi
încheiat orice contract, respectiv nu pot fi îndeplinite obligațiile asumate de SC GOSP-COM SRL
prin contractul de salubrizare. Deasemenea, refuzul dumneavoastră nu va împiedica derularea
contractului și colectarea debitelor, datele urmând a fi prelucrate numai în scopul intrării într-o relație
contractuală normală.
Persoanele fizice cu care Sc Gosp-com SRL are încheiate contracte de salubrizare au dreptul
de a obţine la cerere şi în mod gratuit catre o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele lor
personale sunt sau nu sunt prelucrate de către SC GOSP-COM SRL. Societatea noastra este obligata,
în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc persoanele fizice cu care are
încheiat contracte de salubrizare, de inchiriere sau de conventii, să comunice acestuia, împreună cu
confirmarea datele minime prevazute de Regulamentul UE nr. 679/2016.

Persoanele fizice cu care SC GOSP-COM SRL are încheiate contracte de salubrizare au
dreptul de a obţine la cerere şi în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este
conformă Regulamentul UE nr.679/2016, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă
Regulamentul UE nr.679/2016;
c) comunicarea măsurilor luate cu privire la dreptul de intervenție cu privire asupra datelor cu
caracter personal precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele
cu caracter personal, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Persoanele fizice cu care suntem relatii contractuale, au dreptul de a se opune în orice
moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele acestora
personale să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale
contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză, deasemenea au
dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele personale ale
acestora să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele SC GOSP-COM SRL sau al unui
terţi, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
Operatorul de date personale este obligat să comunice măsurile luate cu privire la dreptul de opoziție,
precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal
referitoare la persoanele fizice cu care SC GOSP-COM SRLeste in relatii contractuale, în termen de
15 zile de la data primirii cererii.
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