Acord pentru procesarea datelor personale
Daktela s.r.o, cu sediul în Praga, districtul Praga 3, Strada Pod Krejcárkem, nr 975, cod
poștal 130 00, cod fiscal 27232263, înregistrată la Registrul Comerțului din Praga, cu
numărul de înregistrare 106338, Secțiunea C. (denumită în continuare ”Administratorul”)
Nr. 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”)
procesează următoarele date personale:
•

Prenume

•

Nume

•

Adresă de email

•

Număr de telefon

Numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon sunt gestionate în baza art.
b) Reglementare - prelucrarea este necesară pentru implementarea măsurilor luate înainte
de încheierea contractului la solicitarea persoanei vizate. Aceste date personale trebuie
prelucrate pentru a facilita comunicarea dintre dumneavoastră și companie.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul menționat anterior pe o perioadă
de 24 de luni de la efectuarea cererii de servicii/servicii, cu excepția cazului în care o altă
reglementare legală impune păstrarea documentației contractuale pe o perioadă mai
îndelungată.
Operatorul declară că toate datele personale sunt confidențiale și nu vor fi dezvăluite
niciunei terțe părți. Excepție fac procesatorii, care pot fi furnizori de software, servicii și
aplicații de procesare, dar în prezent nu sunt folosiți de către Administrator.
În cazul încheierii unui contract în care Administratorul acționează ca furnizor de servicii
software și hardware, comunicările comerciale vor fi trimise la adresa dumneavoastră de
e-mail (sau numărul de telefon), întrucât această procedură este permisă de Secțiunea 7
(3) din Legea nr. 480/2004, cu excepția cazului în care nu mai doriți primirea acestora.
Aceste comunicări se pot referi doar la bunuri sau servicii similare și pot fi dezabonate în
orice moment - prin trimiterea unei scrisori, e-mail sau făcând click pe un link dintr-un
mesaj comercial. În acest scop, adresa de e-mail va fi prelucrata de către Administrator
pe o perioada de 3 ani de la încetarea contractului.
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Vă rugăm să aveți in vedere că, în baza Regulamentului, aveți următoarele drepturi:
•

Ne puteți solicita informații despre datele personale stocate

•

Puteți solicita accesul la datele persoanele stocate de noi, să ne cereți actualizarea
sau corectarea lor, sau să solicitați restricții de prelucrare.

•

Puteți solicita ștergerea datelor personale. Acestea vor fi șterse, cu excepția datelor
pe care suntem obligați sau autorizați să le procesăm în continuare, conform legilor
in vigoare.

•

Puteți porta datele și aveți dreptul a solicita o copie a datelor personale procesate.

•

În cazul prelucrărilor efectuate pe baza interesului legitim al Administratorului în
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a); f) aveți dreptul de a vă opune
prelucrării.

•

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal și dreptul la protecție judiciară dacă considerați că drepturile
dumneavoastră au fost încălcate ca urmare a procesării eronate a datelor
dumneavoastră cu caracter personal.
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