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INTRODUCERE 

Driveral SRL. (sediu 1238 Budapesta, strada Nap, nr.7, e-mail: info@driveral.com) (in 

continuare: Furnizorul de servicii, controlorul de date) vor fi  supuse la urmátorul norme: 

Pentru persoanele fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, precum și ceea ce privește abrogarea Regulamentului 95/46/EK 

(Regulamentul general al protectiei datelor, Regulamentul Parlamentului si Consiliului 

European (Uniunea Europeana), Regulamentul 2016/679 (27.aprilie 2016.)) dam urmatoarea 

informatie: 

Această politică de confidențialitate reglementează procesarea următoarelor pagini: 

(https://driveral.com, driveral.co.uk, driveral.cz, driveral.es, driveral.be, driveral.dk, 

driveral.ch, driveral.gr, driveral.pt, driveral.se, driveral.eu, driveral.at, driveral.pl, driveral.fr, 

driveral.nl, driveral.hu, driveral.fi, driveral.ro, driveral.si, driveral.sk, driveral.no, driveral.de) 

Regurile de confidențialitatea datelor este disponibila la site-ul următor: 

https://driveral.com/adatvedelem 

Modificarile aduse prezentei politici  intra in vigoare prin  publicatia la site-ul mentionat mai 

sus. 

 

 

 

mailto:info@driveral.com
https://driveral.com/adatvedelem


01.iulie 2020. DRIVERAL.COM- REGULIRE DE PROTECTARE A DATELOR 
 

4 
 

1.1. CONTROLOR DE DATE ȘI DETALII DE CONTACT: 

Nume: Driveral SRL 

Sedinta: 1238 Budapesta, strada Nap, nr.7 

E-mail: info@driveral.com 

Numar de telefon: +36 70 209 5242 

2. DEFINITIA TERMENI 

1.” date cu caracter personal”: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă ("persoana vizată"); să identifice o persoană fizică care poate fi identificată direct 

sau indirect, în special prin intermediul unui identificator, ar fi numele, numărul, datele de 

localizare, identificatorul online sau unul sau mai mulți factori referitori la identitatea fizică, 

fiziologică, genetică, mentală, economică, culturală sau socială a persoanei fizice; 

2.”tratamentul datelor”: prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate 

asupra datelor sau fișierelor cu caracter personal într-un mod automatizat sau neautomat, ar fi 

colectarea, înregistrarea, comandarea, articularea, stocarea, transformarea sau modificarea, 

interogarea, inspecția, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminare sau punerea la 

dispoziție în alt mod, alinierea sau interconectarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

inseamna complexitatea oricarei operatiuni, sau operatiunilor totale, care au fost executate in 

mod automatizat sau neautomatizat, privind datele personale sau fisierul de date. In acest fel 

colectia, înregistrarea, sistematizarea, segmentarea, depozitarea, conversia sau schimbarea, 

interogarea, utilizarea, comunicarea, difuzarea sau toate acestea puse la dispozitie in alt mod, 

prin coordinare sau conectare, restrictie, stergere sau distrugere. 

3. "operator" înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice 

alt organism care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal 

în mod independent sau împreună cu alte persoane; în cazul în care scopurile și mijloacele de 

prelucrare sunt stabilite de legislația Uniunii sau a statelor membre, operatorul sau aspectele 

specifice legate de desemnarea operatorului pot fi, de asemenea, definite de legislația Uniunii 

sau a statelor membre; 

4.”procesorul de date”( persoană împuternicită de operator) înseamnă orice persoană fizică sau 

juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter 

personal în numele operatorului; 

mailto:info@driveral.com
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5."destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt 

organism cu care sunt comunicate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță 

parte. Autoritățile publice care au acces la datele cu caracter personal în conformitate cu 

legislația Uniunii sau a statelor membre în contextul unei anchete individuale nu sunt 

considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie 

să respecte normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării; 

 

6.”consimțământul persoanei vizate" înseamnă o declarație voluntară, specifică și informată și 

lipsită de ambiguitate a voinței persoanei vizate de a indica, prin intermediul declarației în cauză 

sau al unui act de confirmare inconfundabil de expresiv, că aceasta consimte la prelucrarea 

datelor cu caracter personal care o privesc; 

7."încălcare a securității" înseamnă o încălcare a securității care are ca rezultat distrugerea, 

pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat  la datele cu caracter 

personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod. 

 

3.PRINCIPIILE  PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele personale: 

a) ar trebui să se desfășoare în mod legal și echitabil și transparent pentru persoana vizată 

("legalitate, echitate și transparență") 

b) să fie colectate numai într-un scop specific, clar și legal și nu ar trebui tratate într-un 

mod incompatibil cu aceste obiective; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în 

interes public, în scopuri de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice (în 

scopuri "legate de scop") nu este considerată compatibilă cu scopul inițial în 

conformitate cu articolul 89 alineatul (1) 

c)  să fie adecvate și relevante pentru scopurile prelucrării și să se limiteze la ceea ce este 

necesar ("economisirea datelor") 

d)  să fie exacte și, dacă este necesar, actualizate; se iau toate măsurile rezonabile pentru a 

se asigura că datele cu caracter personal inexacte în scopul prelucrării sunt șterse sau 

corectate prompt ("acuratețe"); 

e) trebuie să fie evaluate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate 

numai pentru perioada necesară realizării scopurilor pentru care trebuie realizată 

prelucrarea datelor cu caracter personal; datele cu caracter personal pot fi stocate pentru 

o perioadă mai lungă numai dacă prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată 

pentru arhivare în interes public în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în scopuri 
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de cercetare științifică și istorică sau în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare 

a măsurilor tehnice și organizatorice corespunzătoare prevăzute de prezentul regulament 

pentru a proteja drepturile și libertățile persoanelor vizate ("stocare restricționată"). 

f) trebuie să fie prelucrate astfel încât să asigure securitatea corespunzătoare a datelor cu 

caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, a 

pierderii accidentale, a distrugerii sau a deteriorării datelor prin aplicarea unor măsuri 

tehnice sau organizatorice adecvate ("integritate și confidențialitate"; 

Operatorul este responsabil pentru respectarea celor de mai sus și ar trebui să poată demonstra 

această conformitate ("responsabilitate"). 

Operatorul de date declară că prelucrarea sa se efectuează în conformitate cu principiile stabilite 

la prezentul punct. 

 

4.  NISTE TRATAMENTE A DATELOR 

4.1 REGISTRATIE, SPECIFICATIA DATELOR DE PROFIL 

1.Faptul colectării datelor, sfera de aplicare a datelor procesate și scopurile gestionării datelor: 

Data personala Scopul tratarii datelor Bază legală 

 
Nume, prenume Autentificare, cu scopul unui 

acces securizat la contul de 

utilizator. 

 

Articolul 6 Paragraful (1) 

punctul (a) și (b) 

 

Adresa e-mail Păstrarea legăturii, trimiterea 

mesajelor de sistem, 

conectarea la contul de 

utilizator 

 

Articolul 6 Paragraful (1) 

punctul (a) și (b) 

 

Parola Oferă acces securizat la 

contul de utilizator. 

 

Articolul 6 Paragraful (1) 

punctul (a) și (b) 

 

Numar de telefon, adresa, 

informatii referitoare la 

slujba dorita 

Utilizarea eficientă a 

serviciilor, ofera căutarea 

unui loc de muncă pe site. 

 

Articolul 6 Paragraful (1) 

punctul (a) și (b) 

 

Portret (fotografii), 

competente, calificari, 

experiente profesionale, 

licenta* 

Utilizarea eficientă a 

serviciilor, ofera căutarea 

unui loc de muncă pe site. 

 

Articolul 6 Paragraful (1) 

punctul (a) și (b) 

 

Date aditionale Eficientizarea prestării 

serviciilor 

 

Articolul 6 Paragraful (1) 

punctul (a) și (b) 
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Data registratiei Efectuarea unei operații 

tehnice 

 

Articolul 6 Paragraful (1) 

punctul (a) și (b) 

 

Adresa IP la data registratiei Efectuarea unei operații 

tehnice 

 

Articolul 6 Paragraful (1) 

punctul (a) și (b) 

 

*informatii obligatorii 

Adresa e-mail nu trebuie neaparat sa contine date personale. 

2. Părțile interesate: toate părțile interesate înregistrate pe site: 

3. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Dacă este 

îndeplinită una dintre condițiile articolului 17 alineatul (1) din GDPR, aceasta va dura până la 

solicitarea persoanei vizate de ștergere. Prin ștergerea înregistrării, datele cu caracter personal 

vor fi șterse imediat. Operatorul de date informează persoana vizată pe cale electronică cu 

privire la ștergerea oricăror date cu caracter personal furnizate de persoana vizată în temeiul 

articolului 19 din RGPR. În cazul în care cererea de ștergere a persoanei vizate se extinde la 

adresa de e-mail furnizată de aceasta, operatorul de date șterge, de asemenea, adresa de e-mail 

după ce informațiile au fost furnizate. 

4. Identitatea potențialilor operatori autorizați să cunoască datele, destinatarii datelor 

cu caracter personal: 

4.1 Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de personalul autorizat al operatorului pe baza 

acestor informații 

4.2 Datele marcate cu * pot fii dezvăluite si altor persoane care utilizează site-ul web. 

5. Descrierea drepturilor persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor: 

- Persoana  vizată poate solicita operatorului să acceseze, să rectifice, să șteargă sau să 

restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc  

- persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și la ștergerea  consimțământului în orice 

moment. 

6. Persoana afectata poate iniția accesul, ștergerea, modificarea sau restricționarea 

prelucrării datelor personale și a portabilității datelor în următoarele moduri: 

-pe cale postala la adresa 1238 Budapesta, strada Nap, nr.7 

-pe e-mail la adresa de e-mail info@driveral.com 

-pe telefon, la numarul de telefon +36 70 209 5242 

7.Baza legala a tratarii datelor: Articolul 6 Paragraful (1) punctul (a) și (b) 

mailto:info@driveral.com
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8.Va informam ca: 

-prelucrarea este necesară pentru a lua măsuri cu privire la consimțământul dumneavoastră 

sau la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului 

-sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal pentru a vă putea înregistra.  

-nefurnizarea datelor are drept de  consecință faptul că vom fi incapabil să cream contul de 

utilizator. 

 

4.2. TRATAMENTUL DATELOR LEGATE DE UTILIZAREA SERVICIULUI, 

POSTAREA UNUI ANUNT DE LOC DE MUNCA 

 

1.Faptul culegerii de date, domeniul de aplicare al datelor prelucrate și scopul tratarii datelor: 

Data personala Scopul tratarii datelor Bază legală 

 
Numele si prenumele Este necesar pentru contact, 

pentru cumpărături, si ca sa 

fie să emitata o factură 

regulată. 

 

 

 

 

 

Articolul 6 alineatul (1) 

litera (b) din GDPR și Elker 

tv. 13 / A. § (3) 

 

Adresa e-mail Pentru păstrarea contactului 

 

Numarul de telefon Pentru a pastra legatura, si 

problemele de facturare sa 

fie coordinate mai eficient 

 

Numele si adresa de 

facturare 

Pentru emiterea unei facturi 

regulate, precum și crearea 

contractului, determinarea 

conținutului acestuia, 

modificarea, monitorizarea 

îndeplinirii acestuia, 

facturarea taxelor care 

decurg din aceasta și 

executarea creanțelor 

aferente. 

 

 

 

 

Articolul 6 alineatul (1) 

litera (c) și secțiunea 169 

alienatul(2) din Legea C din 

2000 privind contabilitatea 

 

Data (cumpararii) 

abonamentului, inregistrarii 

Efectuarea unei operații 

tehnice 

 

 

Articolul 6 alineatul (1) 

litera (b) din GDPR și Elker 

tv. 13 / A. § alienatul(3) 

 

Adresa IP la data 

(cumpararii) abonamentului, 

inregistrarii 

Efectuarea unei operații 

tehnice 

 

Adresa de e-mail nu trebuie sa contina date personale. 

2. Părțile interesate: toți factorii interesați sunt înregistrați / cumpărătorii pe site-ul web al 

magazinului. 

3.Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Dacă este 

îndeplinită una dintre condițiile articolului 17 alineatul (1) din GDPR, aceasta va dura până la 

solicitarea persoanei vizate de ștergere. Operatorul de date informează persoana vizată pe cale 

electronică cu privire la ștergerea oricăror date cu caracter personal furnizate de persoana 

vizată în temeiul articolului 19 din GDPR. În cazul în care cererea de ștergere a persoanei 
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vizate se extinde la adresa de e-mail furnizată de aceasta, operatorul de date șterge, de 

asemenea, adresa de e-mail după ce informațiile au fost furnizate. Cu excepția documentelor 

contabile, deoarece aceste date trebuie păstrate timp de 8 ani în conformitate cu articolul 169 

alineatul (2) din Legea C din 2000 privind contabilitatea. Datele contractuale ale persoanei 

vizate pot fi șterse după expirarea termenului civil de prescripție pe baza cererii de anulare a 

persoanei vizate. 

Documentele contabile (inclusiv conturile contabile, evidențele analitice sau detaliate) care 

susțin conturile contabile direct și indirect se păstrează în formă lizibilă timp de cel puțin 8 

ani, într-un mod care poate fi recuperat pe baza trimiterii la evidențele contabile 

4.Identitatea potențialilor operatori de date care au dreptul să cunoască datele, 

destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate de 

personalul de vânzări și marketing al operatorului, în conformitate cu principiile de mai sus. 

5. Descrierea drepturilor persoanelor afectate cu privire la prelucrarea datelor:  

• Persoana afectata poate solicita de la operatorul datelor accesul, rectificarea, ștergerea sau 

restricționarea prelucrării datelor personale care îl privesc și  

• persoana afectata are dreptul la portabilitatea datelor și retragerea consimțământului în orice 

moment. 

6. Persoana afectata poate iniția accesul, ștergerea, modificarea sau restricționarea 

prelucrării datelor personale și a portabilității datelor în următoarele moduri: 

-pe cale postala la adresa 1238 Budapesta, strada Nap, nr.7 

-pe e-mail la adresa de e-mail info@driveral.com 

-pe telefon, la numarul de telefon +36 70 209 5242 

7.Baza legala a tratarii datelor 

7.1. Articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (c) din GDPR, 

7.2. Legea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale 

serviciilor societății informaționale. Act (în continuare: Legea Elker) 13 / A. § alienatul(3): 

Prestatorul de servicii poate prelucra datele cu caracter personal care sunt necesare din punct 

de vedere tehnic pentru furnizarea serviciului în scopul furnizării serviciului. În cazul identității 

altor condiții, prestatorul de servicii alege și, în orice caz, operează mijloacele utilizate în 

furnizarea serviciului societății informaționale, astfel încât datele cu caracter personal să fie 

prelucrate numai dacă acest lucru este strict necesar pentru prestarea serviciului și în celelalte 

scopuri prevăzute în prezenta lege, dar numai în măsura și pentru perioada de timp necesară. 

7.3. In cazul unei facturi în conformitate cu legislația contabilă Articolul 6 alineatul (1) litera 

(c). 

mailto:info@driveral.com
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7.4. În cazul executării cererilor care decurg din contract, pe baza Legii V din 2013 privind 

Codul civil 6:21. § 5 ani durata. 

6:22. § [Limitare]  

(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezenta lege, creanțele cad în termen de 

cinci ani.  

(2) Termenul de prescripție începe în momentul în care creanța devine exigibilă.  

(3) Un acord de modificare a termenului de prescripție se încheie în scris.  (4) Un acord, care 

exclude limitarea, va fi nul. 

 

8. Va informam ca: 

- tratarea datelor este necesară pentru executarea contractului și depunerea unei oferte. 

- sunteti obligat să furnizati informații personale, astfel încât să va putem îndeplini comanda 

dvs. 

- rezultatul nefurnizarii datelor este, ca vom fii incapabili sa va procesam comanda. 

 

4.3.TRIMITEREA MESAJELOR 

1. Faptul culegerii datelor, domeniul de aplicare al datelor procesate și scopul tratarii 

datelor: 

Data personala Scopul tratarii datelor Bază legală 

 

Numele si prenumele Identificare Articolul 6 alineatul (1) 

literele (a) și (b) 

 

Adresa e-mail Contactare, posibilitatea de a 

trimite mesaj de raspuns 

Articolul 6 alineatul (1) 

literele (a) și (b) 

 

Continutul mesajului Este necesar, pentru a putea 

da un raspuns 

Articolul 6 alineatul (1) 

literele (a) și (b) 

 

Data contactarii Efectuarea unei operații 

tehnice 

 

Articolul 6 alineatul (1) 

literele (a) și (b) 

 



01.iulie 2020. DRIVERAL.COM- REGULIRE DE PROTECTARE A DATELOR 
 

11 
 

Adresa IP la data contractarii Efectuarea unei operații 

tehnice 

 

Articolul 6 alineatul (1) 

literele (a) și (b) 

 

Adresa de e-mail nu trebuie sa contina date personale. 

 2.Părțile interesate: toți factorii interesați care trimit un mesaj printr-un site web / formular 

de contact 

3. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Dacă una dintre 

condițiile prevăzute la articolul 17 alineatul (1) din GDPR este îndeplinită, aceasta durează 

până la cererea de anulare a persoanei afectate 

4. Persoanele potențialilor controlori de date, cu drept de acces la date, destinatarii 

datelor cu caracter personal: 

4.1 Datele personale pot fii prelucrate de către angajații autorizați ai operatorului de date.  

4.2 În cazul unui mesaj trimis unei alte persoane afectate, persoana afectata ca destinatar 

poate obtine cunostinta, de asemenea, despre datele personale. 

5. Descrierea drepturilor persoanelor afectate, cu privire la prelucrarea datelor: 

-Persoana afectata poate solicita de la operator accesul, rectificarea, ștergerea sau 

restricționarea prelucrării datelor personale, care îl privesc și 

-persoana afectata are dreptul la portabilitatea datelor și să își retragă consimțământul în orice 

moment.  

6. Persoana afectata poate iniția accesul, ștergerea, modificarea sau restricționarea 

prelucrării datelor personale și a portabilității datelor în următoarele moduri: 

-pe cale postala la adresa 1238 Budapesta, strada Nap, nr.7 

-pe e-mail la adresa de e-mail info@driveral.com 

-pe telefon, la numarul de telefon +36 70 209 5242 

7. Baza legala a tratarii datelor: contribuirea persoanei afectate, privind articolul 6 alineatul 

(1) litera (a) și (b). Dacă ne contactați, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. personale 

(nume, adresă de e-mail) care ne-au fost furnizate în timpul contactului în conformitate cu 

aceste politici. 

8.Va informăm că: 

-această gestionare a datelor se bazează pe consimțământul dvs. si este necesara sa va 

puteti aplica la un anunt de munca 

-Nerespectarea informațiilor va duce la imposibilitatea de a contacta destinatarul. 

 

mailto:info@driveral.com
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4.4.CONTACT CU CLIENTURA 

1.Faptul culegerii datelor, domeniul de aplicare al datelor procesate și scopul tratarii datelor: 

Data personala Scopul tratarii datelor Bază legală 

 

Nume, adresa e-mail, 

numarul de telefon 

Contactare, identificare, 

executarea contractelor, scop 

de afaceri 

Articolul 6 alineatul (1) 

literele (b) și (c), în cazul 

executării creanțelor care 

decurg din contract, 6:21§ 

din Legea V din 2013 

privind Codul civil.  

 

 

2. Părțile interesate: toate părțile interesate care au contact cu operatorul de date prin telefon / 

e-mail / în persoană sau care au o relație contractuală. 

3. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: Scrisorile care conțin 

cereri durează până la solicitarea de ștergere a persoanei afectate, dar pentru maximum 2 ani. 

4. Identitatea potențialilor operatori de date, care au dreptul să acceseze datele, 

destinatarii datelor cu caracter personal: Datele personale pot fii prelucrate de angajații 

autorizați ai operatorului de date, cu respectarea principiilor de mai sus. 

5. Descrierea drepturilor persoanei afectate cu privire la prelucrarea datelor:  

• Persoana afectata poate solicita operatorului de date accesul, rectificarea, ștergerea sau 

restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc și  

• persoana afectata are dreptul la portabilitatea datelor și retragerea consimțământului în orice 

moment. 

6. Persoana afectata poate iniția accesul, ștergerea, modificarea sau restricționarea 

prelucrării datelor personale și a portabilității datelor în următoarele moduri: 

-pe cale postala la adresa 1238 Budapesta, strada Nap, nr.7 

-pe e-mail la adresa de e-mail info@driveral.com 

-pe telefon, la numarul de telefon +36 70 209 5242 

 

7. Baza legala a tratarii datelor:  

 

mailto:info@driveral.com
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8.Va informăm că: 

-gestionarea datelor este necesară pentru executarea contractului și depunerea unei oferte. 

-sunteti obligat să furnizați datele personale, astfel încât să putem îndeplini contractul / să vă 

îndeplinim celelalte cereri. 

-nefurnizarea de informații   are drept de  consecinta imposibilitatea de a  efectua contractul 

/procesarea cererii dumneavoastră va fii imposibila 
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4.5.BULETIN INFORMATIV, ACTIVITATE DM 

 

1.În ceea ce condițiilor de bază și anumite limitări ale publicității economice,În conformitate 

cu secțiunea 6 din Legea XLVIII din 2008, utilizatorul  poate contribui la ofertele de publicitate 

ale furnizorului de servicii și la alte transporturi către datele de contact furnizate în momentul 

înregistrării. 

 

2. Mai mult, ținând cont de prevederile acestui brosuret, Clientul poate contribui ca furnizorul 

de servicii să prelucreze datele cu caracter personal, necesare pentru trimiterea ofertelor 

publicitare.  

 

3. Furnizorul de servicii nu trimite mesaje publicitare nesolicitate, iar utilizatorul se poate 

dezabona gratuit de la trimiterea ofertelor, fără restricții sau justificare. În acest caz, furnizorul 

de servicii șterge toate datele personale - necesare pentru trimiterea de mesaje publicitare - din 

registrul său și nu contactează utilizatorul cu ofertele sale de publicitate suplimentare. 

Utilizatorul se poate dezabona de la anunțuri făcând clic pe linkul din mesaj. 

 

4. Faptul colectării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate și scopul gestionării 

datelor: 

Data personala Scopul tratarii datelor Bază legală 

 

Nume, adresa e-mail Identificare, buletin 

informativ / ofertă specială 

permite cupoanelor să se 

aboneze 

 

Consimtamantul afectatului, 

Articolul 6 alineatul (1) 

punctul (a) . 

Cu privire la condițiile de 

bază ale publicității 

comerciale 

si despre cateva dintre 

limitările sale: legea 

XLVIII din 2008 

secțiunea 6. § alienatul (5)  

Data inscrierii Efectuarea unei operatiuni 

tehnice 

Adresa IP la data inscrierii Efectuarea unei operatiuni 

tehnice 

 

5.Părțile interesate: toate părțile  interesate care se abonează la buletinul informativ. 
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6. Scopul gestionării datelor: trimiterea mesajelor electronice care conțin reclame (e-mail, 

sms, push 

mesaj) către persoana afectata, furnizand  informații cu privire la informațiile acțini, despre 

actualitati,  caracteristici noi etc. 

 

7. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: : consimțământul 

prelucrarea datelor durează până la retragerea declarației, și anume dezabonarea. 

 

8. Identitatea potențialilor controlori autorizați de date care au dreptul să acceseze 

datele, destinatării datelor cu caracter personal: datele cu caracter personal pot fi 

prelucrate de către operatorul de date și personalul de marketing, respectând principiile de mai 

sus. 

 

9. Descrierea drepturilor persoanelor afectate, cu privire la prelucrarea datelor: 

• Persoana afectata poate solicita de la operatorul datelor, să furnizeze   datele cu caracter 

personal ,accesul,  rectificarea, ștergerea sau restricționarea  cu privire la tratarea datelor sale și 

• poate obiecta impotriva tratarii datelor personale și 

• persoana afectata are dreptul la portabilitatea datelor, și sa retraga consimțământul  în orice 

moment. 

 

10.Afectatul poate initia accesarea la date personale, stergerea acestor date, modificarea 

lor sau restrictionarea tratarii datelor, portabilitatea lor, sau poate protesta in 

urmatoarele moduri:  

- pe cale postala la 1238 Budapesta, strada Nap, nr. 7, 

- prin e-mail la info@driveral.com 

- prin telefon la numarul +36 70 209 5242. 

 

11. Persoana vizată se poate dezabona gratuit de la buletinul informativ în orice moment. 

 

12.Va informăm ca: 

-gestionarea datelor se bazează pe consimțământul dvs. și pe interesul legitim al 

furnizorului de servicii. 

- sunteți obligat să ne furnizați informații personale dacă doriți să primiți un newsletter de 

la noi. 
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-nerespectarea datelor are drept  consecința  faptul nu suntem în măsura să nu vă putem trimite 

un buletin informativ. 

-vă informăm că vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin accesarea linkului de 

dezabonare 

-retragerea consimțământului nu afectează legalitatea, bazata pe consimțământul facut, mai 

devreme, in legatura cu  prelucrarea datelor  

 

4.6.TRATAREA RECLAMATIILOR 

1. Faptul culegerii de date, domeniul de aplicare al datelor procesate și scopul gestionării 

datelor: 

 

Data personala Scopul tratarii datelor Bază legală 

 

Numele si prenumele Identificare, contact Articolul 6 alineatul (1) 

punctul (c) 

și legea despre protectia 

Consumatorului CLV.1997 

17 / A. § alienatul (7)  

 

Adresa e-mail Contact 

Numarul de telefon Contact 

Adresa si numele de 

facturare 

Identificare,  tratarea 

problemelor de calitate, 

intrebarilor si problemelor, 

care apar in legatura cu 

serviciile  comandate. 

 

 

2. Părțile interesate: abonații la site-ul web și toti afectatii, care traiesc cu o obiectie de calitate 

si depun plangere.  

 

3. Durata prelucrării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: procesul verbal înregistrat 

din obiecție, copii ale proceselor verbale, transcrieri și răspunsuri privind protecția 

consumatorilor pe baza legii CLV .1997, 17 / A. § alienatul (7) trebuie pastrat timp de 5 ani. 

 

4. Identitatea potențialilor operatori de date, care au dreptul să acceseze datele, 

destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către 

operatorul de date, sales si 

personalul de marketing, respectând principiile de mai sus. 
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5. Descrierea drepturilor persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor: 

Vă rugăm să rețineți că 

• Persoana vizată poate solicita de la operatorul de date personale, care îl privesc, accesul la 

aceste date personale, rectificarea, ștergerea sau restricționarea acestora și 

• persoana vizată are dreptul la portabilitatea datelor și sa-si retraga consimțământul în orice 

moment. 

 

6. Afectatul poate initia accesarea la date personale, stergerea acestor date, modificarea 

lor sau restrictionarea tratarii datelor, portabilitatea lor, sau poate protesta in 

urmatoarele moduri:  

- pe cale postala la 1238 Budapesta, strada Nap, nr. 7, 

- prin e-mail la info@driveral.com 

- prin telefon la numarul +36 70 209 5242. 

 

7. Vă informăm că 

 

-furnizarea datelor cu caracter personal se bazează pe o obligație legală. 

-prelucrarea datelor cu caracter personal este o condiție prealabilă pentru încheierea unui 

contract. 

-sunteti obligat să furnizati informații personale, astfel încât să putem  trata plăngerea  dvs. 

-nefurnizarea de informații date are drept de  consecința că nu vom putea gestiona reclamația 

Dvs. ,primită de noi. 

 

5.ADRESANTII CU CARE SUNT COMUNICATE DATELE PERSONALE 

„destinatar” înseamnă oricare persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice 

altă persoană sau alt organism, către, sau cu care, sunt comunicate datele personale, indiferent 

dacă este sau nu tert. 

 

5.1.PROCESORII DE DATE (CARE FAC PROCESAREA DATELOR IN NUMELE 

CONTROLORULUI DE DATE) 

 

Operatorul de date, pentru a facilita propriile activități de gestionare a datelor și pentru a-si 

indeplinii obligațiile prevăzute în contract sau statutare ale persoanei vizate, pentru a-și 

îndeplini obligațiile. 
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Operatorul de date pune un mare accent deosebit pe angajarea numai a procesoarelor de date, 

cine sau care oferă garanții adecvate pentru gestionarea datelor în GDPR, cu respectarea 

cerințelor prezentului regulament și protecția drepturilor persoanelor vizate, să implementeze 

măsuri tehnice și organizatorice adecvate. 

Sub controlul procesorului de date și al oricărui controler sau procesor de date, acționând cu 

acces la datele cu caracter personal, datele personale incluse in prezentele reglementari sunt 

tratate numai în conformitate cu instrucțiunile operatorului de date. 

Operatorul de date este responsabil din punct de vedere juridic pentru activitățile procesatorului 

de date. Procesatorul de date este responsabil, doar pentru daunele cauzate de prelucrare, dacă 

nu a respectat dispozițiile GDPR, în special obligațiile asupra operatorilor de date sau dacă a 

ignorat instruciunile legale al operatorului de date sau a acționat in directia opusa. 

Persoana împuternicită de operator nu are nicio decizie semnificativă cu privire la prelucrarea 

datelor. 

 

5.2.NISTE PROCESORI DE DATE 

Activitatea de prelucrare a 

datelor 

Nume Adresa, contact 

   

Serviciu de gazduire  Hostinger International Ltd.  61 Lordou Vironos Street 

6023 Larnaca, Cyprus 

support@hostinger.com 

http://www.hostinger.com/ 

 MikroVPS SRL Adresa: 9985 Felsőszölnök, 

Drumul Hármashatár nr. 33. 

Număr fiscal: 25189861-2-

18 

Număr fiscal UE: 

HU25189861 

Contact serviciu de 

clientura: 

e-mail: 

support@mikrovps.hu 
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Nr.telefon: +3694200210 

Facturare online Számlázz.hu  

KBOSS.hu SRL. 

Pagina web: 

https//www.szamlazz.hu 

Adresa e-mail: 

info@szamlazz.hu 

Nr.telefon: 06 30 35 44 789 

   

   

 

5.3.TRANSMITEREA DATELOR PENTRU TERT 

"Terț" înseamnă orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt 

organism, altul decat persoana vizată, operatorul de date sau cu persoane, care sunt sub 

controlul direct al operatorului sau procesatorului au fost autorizați să proceseze date cu 

caracter personal sub controlul său direct. 

Controlorii de date terți rateaza în numele lor propriu, în conformitate cu propria politică de 

confidențialitate informatiile personale, pe care le gestionam. 

 

Activitatea 

prelucratorului de date 

Nume Adresa, contact 

   

Plata online Barion Payment Zrt. Număr autorizație: H-EN-I-1064/2013 

Id-ul instituției: 14859034 

Telefon: + 36 1 464 70 99 

Email:support@barion.com 

CCG: 

https://www.barion.com/hu/vasarlok/arak-

vasarloknak/ 

 

   

 

 

 

mailto:info@szamlazz.hu
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6.GESTIONAREA COOKIE-URILOR 

1. Faptul de gestionare a datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate: număr unic de 

identificare, date, programări 

 

2. Părțile interesate: toate părțile care vizitează site-ul web sunt afectate. 

 

3. Scopul gestionării datelor: identificarea utilizatorilor și urmărirea vizitatorilor 

 

4. Durata procesării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor: 

 

- Cookie-uri pe Barion.com: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ 

- Cookie-uri pe Driveral: 

-G_ENABLED_IDPS: obligatoriu pentru conectarea la Google 

-PHPSESSID: serverul va folosi acesta pentru a identifica utilizatorii deja conectați. Este șters 

când se termină procesul de navigare. 

-_ga: este necesar pentru Google Analytics. Este valabil timp de 2 ani. 

-fbm_: cookie necesar pentru conectarea la Facebook. Este valabil timp de 1 an. 

-fbsr_: dee asemenea, este necesar pentru autentificarea pe Facebook. Are o valabilitate de 1-

1,5 ore. 

-isaccepted: controlorul de date pastreaza aici acceptarea utilizării cookie-urilor. Este valabil 

8192 zile. 

-lanuage: Obligatoriu pentru schimbarea limbii, operatorul de date pasteraza aici limba 

selectată. Este valabilă 8192 de zile. 

  -Cookie-urile facebook.com sunt necesare pentru conectarea la Facebook. 

 -Cookie-urile google.com sunt toate utilizate pentru conectările la google 

 

5.Potențiali controlori de date care au dreptul să acceseze datele: cu folosirea cookie-urilor 

operatorul de date nu prelucreaza date personale. 

 

6. Descrierea drepturilor persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor: persoanele 

afectate 

au opțiunea de a șterge cookie-urile din meniul Instrumente / Opțiuni al browserului lor, de 

obicei în setările de Protejarea datelor. 

https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/
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7. Temeiul  legal pentru prelucrarea datelor: nu este necesar acordul persoanei vizate în cazul, 

în care 

singurul scop al utilizării cookie-urilor în rețeaua de comunicații electronice sau, de către abonat 

sau utilizatorului este, sa furnizeze un serviciu al societății informaționale, solicitat în mod 

special de catre furnizorul de servicii, care are absolut nevoie de el. 

       

8. Majoritatea browserelor utilizate de utilizatorii noștrii permit setarea cookie-urilor, care 

trebuie sa fie salvate și da posibilitatea ca cookie-urile (specificate)  sa fie șterse din nou. Incat 

restrictionati salvarea cooki-urilor la anumite pagini de web sau nu acceptati cookie-urile uniu 

tert, atunci in anumite circumstante asta va poate aduce in situatia, ca nu veti putea folosii in 

intregime pagina noastra de web 

Aici veți găsi informații referitoare la modul, în care, in cazul browserilor standard, puteti 

personaliza setarile cookie-urilor: 

 

 

 

 

 

 

 

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu) 

 

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/huhu/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies) 

 

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasaamit-weboldak-haszn 

 

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU) 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.microsoft.com/huhu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/huhu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasaamit-weboldak-haszn
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU
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7.UTILIZAREA SERVICIILOR GOOGLE SI FACEBOOK 

7.1.UTILIZAREA URMARII DE CONVERSIE GOOGLE ADS 

1. Operatorul de date folosește un program de publicitate online numit „Google Ads”, in cadrul 

caruia foloseste serviciulUrmărirea conversiilor Google. Urmărirea conversiilor Google este un 

serviciu de analiză, furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 

94043, SUA; Google). 

2. Atunci când un utilizator accesează o pagină web printr-un anunț Google, un cookie se 

plaseaza pe computerul dvs., necesara pentru urmărirea conversiilor. Aceste cookie-uri au 

valabilitate limitată și nu conțin informații personale, astfel încât Utilizatorul nu poate fi 

identificat de către aceștia. 

3. Când utilizatorul navighează pe anumite pagini ale site-ului web și modulul cookie nu este 

încă expirat, atât Google,  și operatorul de date pot vedea , că  utilizatorul are  acces la  anunț. 

4. Fiecare client Google Ads primește un cookie diferit, deci pe paginile web cliențiilor Ads, 

acestea nu pot fii urmarite. 

5. Informațiile- care sunt obținute prin intermediul cookie-urilor de urmărire a conversiilor- se 

servesc scopul ca, pentru clientii care aleg conversia de urmarire Ads, sa genereze statistici de 

conversie. Acesta este modul în care clienții află despre numarul clientilor, care au clicat pe 

anunțul lor si despre numarul utilizatorilor redirecționați  către  o pagină cu o etichetă de 

urmărire conversiilor. Cu toate acestea, aceștia nu au acces la nici o informație catre care oricare 

utilizator ar putea fi identificat. 

6. Dacă nu doriți să participați la urmărirea conversiilor, puteți să o refuzați cu dezactivarea 

posibilitatatii de instalare a cookie-urilor în browserul dvs. In asa feli nu veti fii inclus în 

statisticile de urmărire a conversiilor. 

7. Mai multe informații și declarația de confidențialitate Google pot fii găsite la pagina de mai 

jos: www.google.de/policies/privacy/ 

 

7.2.UTILIZAREA GOOGLE ANALYTICS 

 

1. Acest site web folosește Google Analytics, care este operat de Google Inc. („Google”) 

serviciul de analiză web. Google Analytics foloseste anumite „cookie-uri”, fișiere text, care 

sunt salvate pe computerul dvs.  pentru a vă ajuta analiza utilizării paginii de web vizitate de un 

utilizator. 

http://www.google.de/policies/privacy/
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2. Informatiile, create cu ajutorul cookie-urilor, care sunt in legatura cu paginile de web vizitate 

catre Utilizator, ajung de obicei la un server al lui Google din Statele Unite si sunt gazduite 

acolo. În cazul Uniunii Europene si in Spatiul Economic European si in cazul in care in alte 

state au parte de o alta intelegere, pentru activizarea accesului IP anonim la website, Google le 

scurteaza in prealabil adresa IP al utilizatorului. 

3. Redirectionarea adresei IP complete, către și la serverul Google din Statele Unite,  si scurtarea 

acestuia se intampla numai în cazuri excepționale. Pentru operatorul acestui site web Google 

va utiliza aceste informații în numele său ca sa evalueze modul în care utilizatorul a utilizat site-

ul web, si in continuare, pentru proprietarul site-ului web pregătește rapoarte privind activitatea 

site-ului web și, ofera servicii suplimentare legate de utilizarea site-ului și a Internetului. 

4. Adresa IP transmisă de browserul utilizatorului, ca partea lui Google Analytics ,nu se 

reconciliază cu alte date Google. Stocarea cookie-urilor este responsabilitatea utilizatorului, el 

poate prevenii aceasta stocare setând corect browserul, cu toate acestea, vă atragem atentia că, 

în acest caz, este posibil ca funcțiile de pe acest website nu vor fii pe deplin utilizabile. De 

asemenea, puteți preveni ca Google sa colecteze și procedeze datele predate de catre cookie-

uri, folosind site-ul web al utilizatorului (inclusiv adresa IP) dacă le descărcați și le instalați 

pluginul de browser disponibil la următorul link. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro 

 

7.3.FACEBOOK PIXEL 

 

1.Un pixel Facebook este un cod, care este utilizat pentru a raporta conversiile pe un site web , 

pentru a compila publicul țintă și pentru a oferi proprietarului paginii date analitice detaliate 

despre utilizarea vizitatorilor a site-ului.  Cu ajutorul codului de urmărire a pixelilor de 

remarketing Facebook, puteți afișa oferte personalizate și reclame pe interfața Facebook 

vizitatorilor site-ului web. Lista de remarketing Facebook nu este identificabilă personal. Puteți 

găsi mai multe informații despre Facebook Pixel / Facebook Pixel la: 

https://www.facebook.com/business/help/65129470501661 

 

 

 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro
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7.4.PAGINI SOCIALE 

 

1. Faptul colectării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate: 

Facebook / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram etc. website-uri de social networking, 

numele înregistrat sau poza de profil publică a utilizatorului. 

 

2. Părțile interesate: toate părțile interesate, care s-au înregistrat pe Facebook / Twitter / 

Pinterest / Youtube / Instagram etc. website - uri de rețele sociale și a clicat „like” la rețeaua 

socială a furnizorului de servicii sau a contactat prin intermediul site-ului social operatorul de 

date. 

 

3. Scopul colectării datelor: să partajeze, să „aprecieze”, să urmărească și să promoveze anumite 

elemente de conținut, promoții sau site-ul web însuși pe social media. 

 

 4. Durata gestionării datelor, termenul limită pentru ștergerea datelor, identitatea potențialilor 

operatori de date îndreptățiți să acceze datele, si descrierea drepturilor părților interesate,  

privind prelucrarea datelor: persoana in cauza poate fi informată, despre sursa datelor, 

gestionarea datelor, ca si despre modul si baza legala a transferului, la pagina sociala data. 

Gestionarea datelor se realizează pe paginele sociale, in asa fel încat durata și metoda de 

gestinare a datelor, precum și posibilitațile de ștergere , modificarea datelor,sunt supuse 

reglementării site-ului de rețele sociale dat.  

 

5. Baza legală pentru prelucrarea datelor: consimțămăntul voluntar al persoanei vizate pentru 

prelucrarea  datelor sale  personale la site-urile sociale. 
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8.LEGATURA CU CLIENTII SI ALTE TRATARE A DATELOR 

 

1. În cazul în care operatorul de date are  întrebări sau probleme  în timpul utilizării serviciilor 

noastre de gestionare a datelor,  persoana afectata, poate  contacta operatorul de date în modurile 

furnizate pe site (telefon, e-mail, site-uri sociale etc.). 

 

2. Controlorul de date, e-mailurile, mesajele, datele predate la telefon, Facebook etc. va șterge 

impreuna cu datele personale furnizate cu numele și adresa de e-mail a părții interesate si alte 

date cu alte date cu caracter personal  furnizate in mod voluntar, maximum 2 ani de la 

comunicare. 

 

3. Informațiile privind  prelucrarea datelor, care nu sunt enumerate în acest prospect, vor fi 

furnizate  

 

4. La o  cerere oficială exceptională sau în cazul contactării altor organisme în  baza autorizării 

legislației, furnizorul de servicii este obligat să furnizeze informații, să comunice date și să 

predea date și să pună la dispoziție  documente. 

 

5. În aceste cazuri, Furnizorul de servicii va furniza solicitantului  date cu caracter personal 

numai în măsură și în în măsură  în care este absolut necesar ,  indicat scopul exact cererii , cu 

condiția sî fi indicat scopul și sfera exactă a datelor. 
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9.DREPTURILE AFECTATIILOR 

 

1.Dreptul de acces 

Aveți dreptul de a primi feedback de la operatorul de date, cu privire la faptul dacă datele 

dvs.personale sunt procesate  și dacă o astfel de prelucrare este în curs, aveti dreptul la accesul 

la datele dvs.personale si la informatiile enumerate in sistem.  

 

2. Dreptul la rectificare 

Aveți dreptul la cererea operatorului de date să corectați datele personale inexacte care vă 

privesc fără întărziere nejustificate. Ținând cont de scopul gestionării datelor,aveți dreptul de a 

solicita informații personale incomplete - printre altele, suplimentare prin intermediul unei 

declarații. 

 

3. Dreptul de anulare 

Aveți dreptul,  la cererea  operatorului  de date să vă ștergeți  datele personale care vă privesc, 

iar operatorul de date este obligat să șteargă fără întarziere nejustificata datele personale,în 

anumite condiții.  

 

4. Dreptul de uitare 

În cazul în care operatorul a dezvăluit datele cu caracter personal și este obligat să le șteargă, 

luând în considerare tehnologia disponibilă și costul implementării, pentru a informa operatorii, 

că ați solicitat datele cu caracter personal în cauză, ștergerea linkurilor sau copiilor sau 

duplicatelor acestor date cu caracter personal. 

 

5. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor 

Aveți dreptul, ca la cererea dvs. operatorul de date să restricționeze prelucrarea datelor, dacă 

una dintre următoarele condiții este îndeplinită: 

-Dvs. contestați exactitatea datelor cu caracter personal, caz în care restricția se aplică perioadei 

de timp , care permite operatorului  să verifice acuratețea datelor cu caracter personal; 

-prelucrarea datelor este ilegală și vă opuneți la ștergerea datelor și solicitați în schimb o  

restricție privind utilizarea acestora 

-operatorul nu mai are nevoie de datele  cu caracter personal în scopul de prelucrării a datelor, 

dar le cereți  să  formuleze , să  aplice  sau să  protejarea unor revendicarile  legale  
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-v-ați opus prelucrării datelor; în acest caz, restricția  se aplică atăt timp cat  cand  se stabileste 

faptul dacă motivele legitime ai operatorului au prioritate asupra motivelor dvs. legitime. 

 

6.Dreptul la portabilitatea datelor 

Aveți dreptul de a primi date personale despre dvs. puse la dispoziția unui operator de date într-

un format structurat, utilizat pe scară largă, care poate fi citit de mașină și de a transfera aceste 

date către alt operator de date, fără a fi împiedicat de către operatorul de date al cărui i-a furnizat 

date cu caracter personal (...) 

 

7. Dreptul la protest 

În cazul prelucrării datelor bazate pe un interes legitim sau pe o autoritate publică ca bază 

legală, aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor dvs. personale (...), inclusiv 

profilarea pe baza acestor dispoziții, din motive legate de situația dumneavoastră. 

 

 

8. Protest în cazul achiziției directe de afaceri 

Dacă datele dvs. personale sunt prelucrate în scopuri comerciale directe, aveți dreptul să vă 

opuneți în orice moment utilizării datelor dvs. personale în acest scop ,inclusiv profilarea, în 

măsura în care este conectata cu achiziția directă de afaceri. Dacă dvs. vă opuneți in legatura cu 

tratarea informațiilor personale pentru achiziționarea directă de afaceri, atunci datele personale 

nu mai pot fi proceste în acest scop. 

 

9. Luarea automată a deciziilor în cazuri individuale, inclusiv profilarea 

Aveți dreptul astfel incat sa nu se extinda asupra dvs. bazat exclusiv pe gestionarea 

automatizată a datelor in sfera de aplicarea deciziei, inclusiv profilarea, care ar avea privind 

dvs. un efect juridic sau a-ti fi afectat, in mod similar, semnificativ. 

Paragraful precedent nu se aplică în cazul în care decizia: 

-este necesar pentru a încheia sau a împlinii un contract între dvs. și operatorul de date; 

-adoptarea este posibila pe baza Legislației Uniunii sau a statelor membre, care sunt aplicabile 

privind operatorul de date, care stabileste protectia drepturilor și libertăților dumneavoastră și 

de asemenea stabileste masuri adecvate pentru protectia intereselor dvs.; sau 

-se bazează pe consimțământul dumneavoastră expres. 
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10.TERMENUL LIMITA PENTRU ACTIUNE 

 

Operatorul de date trebuie, fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz in termenul de o lună 

de la primirea cererii, sa va informeze pe dvs. despre actiunile întreprinse cu privire la 

solicitările de mai sus. 

 

In caz necesar, acest termin poate fi prelungit cu 2 luni.  Operatorul de date vă va informa cu 

privire la prelungirea termenului, indicând motivele întârzierii, în termen de o lună de la 

primirea cererii.  

Dacă operatorul nu ia măsuri în legătură cu solicitarea dvs., vă va informa fără întârziere, dar 

nu mai târziu de o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ați acționat 

și că puteți depune o plângere. către o autoritate de supraveghere și își poate exercita dreptul 

de control judiciar. 

 

11.SIGURANTA TRATARII DATELOR 

 

Controlorul de date și procesorul de date, cu luarea de considerare a starii științei și tehnologiei 

și costurile executiei, in continuare domeniul de aplicare, circumstanțele și scopurile prelucrării 

a datelor, cu luarea in considerare al impactului privind drepturile și libertățile persoanelor 

fizice, cu probabilități variate si serioase,  pune in aplicare masuri  tehnice și organizaționale 

adecvate, pentru a garanta un nivel al riscului proporțional, inclusiv, printre altele, dacă este 

cazul: 

a)aliasarea și criptarea datelor cu caracter personal; 

b)asigura confidentialitatea sistemelor și serviciilor utilizate pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal, integritatea, disponibilitatea și rezistenta lor; 

c)asigură, în cazul unui incident fizic sau tehnic, capacitatea de a  personaliza accesul și 

disponibilitatea datelor în timp și în așa fel disponibilitatea datelor poate fi setată înapoi la 

timpul potrivit ; 

(d) o procedură pentru testarea, evaluarea și evaluarea periodică a eficacității măsurilor 

tehnice și organizatorice luate pentru a asigura securitatea prelucrării datelor. 

 e) Datele procesate trebuie stocate în așa fel încât să nu poată fi accesate de persoane 

neautorizate. în cazul suporturilor de date pe hârtie, prin stabilirea ordinii de stocare fizică și 

arhivare, în cazul datelor prelucrate în formă electronică, prin aplicarea unui sistem central de 

gestionare a drepturilor.  
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(f) Metoda de stocare a datelor prin mijloace computerizate este aleasă astfel încât ștergerea 

lor să poată fi efectuată la sfârșitul perioadei de ștergere sau, dacă este necesar din alte 

motive, luând în considerare orice altă perioadă de ștergere. Ștergerea trebuie să fie 

ireversibilă.  

g) Transportatorii de date pe hârtie trebuie să fie privați de date cu caracter personal prin 

intermediul unui tocător sau al unui tocător extern. În cazul suporturilor electronice, normele 

privind eliminarea suporturilor electronice trebuie să prevadă distrugerea fizică și, dacă este 

necesar, ștergerea sigură și ireversibilă a datelor în prealabil.  

h)Operatorul va lua următoarele măsuri specifice de securitate a datelor: 

 

a.Pentru securitatea datelor cu caracter personal prelucrate pe hârtie Furnizorul de servicii 

aplică următoarele măsuri (protecție fizică): 

i.Documentele sunt stocate într-o cameră uscată sigură, bine închisă. 

ii.Clădirea și sediul Furnizorului de servicii sunt protejate cu protectia împotriva incendiilor și 

a bunulior. 

iii.Datele personale pot fi dezvăluite numai persoanelor autorizate, acestea nu pot fi  accesate 

de  terți 

iv.Angajatul furnizorului de servicii, care efectuează gestionarea datelor, poate părăsi camera 

în care datele sunt prelucrate, in cursul activității  sale numai prin închiderea camerei, cu 

blocarea mass-mediei încredințate lui  

v.În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate pe hârtie sunt digitalizate, atunci se 

vor aplica regulile care reglementează documentele stocate digital. 

 

b.Protecția IT 

 i.Calculatoare și dispozitivele mobile utilizate în gestionarea datelor (alți purtători de date) sunt 

proprietatea furnizorului de servicii. 

ii. Datele pe computere pot fi accesate numai cu nume de utilizator si cu o parolă. 

iii.La serverul central pot avea acces numai cu privilegii adecvate și numai persoanele 

desemnate. 

iv.Pentru a asigura securitatea datelor stocate digital, Furnizorul de servicii folosește backup-

uri și arhive de date. 

v.Sistemul computerizat, care contine datele personale, utilizate de către Furnizorul de servicii, 

este echipat cu protectia impotriva virușilor. 

vi.Utilizarea criptarii SSL pe site. 
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12.INFORMAREA AFECTATULUI DESPRE INCIDENTUL LEGAT DE 

PROTECTAREA DATELOR 

 

Dacă incidentul de confidențialitate implică un risc ridicat cu privire drepturile și libertățile 

persoanelor fizice, persoana vizată, fără întârziere nejustificata, trebuie sa informeze afectatul 

cu privire la incidentul de protecție a datelor. 

 

In informațiile furnizate persoanei vizate trebuie fie explice clar și inteligibil: natura 

incidentului de protecție a datelor , trebuie sa fie comunicat numele protectorului datelor si 

numele și detaliile de contact ale oricărei alte persoane de contact, care furnizează informații; 

trebuie duse la cunostinta consecințele probabile ale unui incident de protecție a datelor; trebuie 

descrise măsurile luate sau planificate de operatorul datelor pentru remedierea incidentului de 

protecție a datelor; inclusiv, acolo unde este cazul, masurile de atenuare oricaror consecințe 

negative, care decurg din incidentul de protecție a datelor. 

Persoana vizată nu trebuie să fie informată, dacă, oricare dintre urmatoarele conditii, sunt 

îndeplinite  

 

• operatorul de date a luat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate și aceste 

măsuri au fost aplicate cu privire la datele afectate de incidentul de protecție a datelor date, în 

special acele măsuri ca aplicarea criptării - care fac accesul persoanelor neautorizate la datele 

cu caracter personal de neînțeles  

• operatorul de date ia măsuri suplimentare, în urma incidentului de protecție a datelor, care 

asigură că riscul ridicat privind  drepturile și libertățile persoanei afectate, în viitor, este 

puțin probabil sa se concretizeze; 

• informarea ar necesita un efort disproporționat. În astfel de cazuri, persoanele vizate vor fi 

informate prin informații publice, sau ar trebui luată o măsură similară, care asigura că 

persoanele în cauză sunt informate în mod similar eficient. 

In cazul în care operatorul nu a notificat încă persoana vizitată despre incidentul de protecție a 

datelor, Curtea Supremă  poate comanda după ce a luat în considerare dacă încălcarea securității 

datelor este risc ridicat, aceasta poate dispune ca persoana vizată să fie informată. 
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13.RAPORTAREA UNEI ÎNCĂLCĂRI A SECURITĂȚII DATELOR CĂTRE 

AUTORITATE 

 

Incidentul privind protecția datelor va fi procesat de către operator fără întârzieri nejustificate 

și, dacă este posibil, nu mai târziu de 72 de ore de la conștientizarea incidentului de protecție a 

datelor, către autoritatea de supraveghere competentă în temeiul articolului 55, cu excepția 

cazului în care încălcarea nu există niciun risc pentru drepturile persoanelor fizice , nu are riscul 

să pună în pericol drepturile si libertățile persoanelor fizice. Dacă notificarea nu este făcută în 

termen de 72 de ore, trebuie atașată documentul, care contine motivele întârzierii. 

 

14. REVIZUIRE IN CAZUL GESTIONARII OBLIGATORIE A DATELOR 

 

Dacă perioada obligatorie de gestionare a datelor sau necesitatea unei revizuiri periodice nu 

sunt reglementate  de o lege, un decret al unei autorități locale sau un act juridic obligatoriu al 

Uniunii Europene, controlorul de date, de la începutul procesării datelor, cel puțin o dată 

la trei ani, să verifice, dacă data personala, controlata de catre el sau în numele unui procesator 

de date, care actioneaza in numele sau, la dispozitia lui, este necesara pentru a atinge scopul 

gestionarii datelor.  

Circumstanțele și rezultatele acestei revizuiri sunt documentate de către operator, 

documentația se păstrează timp de zece ani după revizuire și la cererea Autoritatii Naționale 

pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației (in continuare: Autoritatea) acesta va fi pus la 

dispoziția Autorității. 

 

15.POSIBILITATEA DE A DEPUNE O RECLAMATIE 

 

O plăngere împotriva  împotriva unei  posibile încălcări  de către operator este formulată de  

Autoritatea Nationala pentru Protectia Datelor si Libertatea  de informare poate fi utilizată: 

 

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației 

1125 Budapesta, bulevardul Szilágyi Erzsébet 22 / C. 

Adresa poștală: 1530 Budapesta, Căsuța poștală: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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16.INCHEIERE 

 

În timpul pregătirii prospectului, am luat în considerare următoarea legislație: 

 

-În ceea ce privește protectarea prelucrarii datelor personale privind persoanele fizice si libera 

circulație a acestor date, și abrogarea regulamentului 95/46/EK (Regulamentul general privind 

protecția datelor) REGULAMENTUL 2016/679 AL PARLAMENTULUI SI CONSILIULUI 

EUROPEAN (UE) (GDPR) (27.aprilie 2016.) 

-Legea CXII. din 2011 - cu privire la dreptul la autodeterminare informațională și privind 

libertatea informației (în continuare: Infotv.) 

-Legea CVIII. din 2001 - servicii de comerț electronic, precum și cu privire la anumite aspecte 

ale serviciilor societății informaționale (în special 13 / A. §-a) 

-Legea XLVII. din 2008 – despre interzicerea practicilor comerciale neloiale impotriva 

consumatorilor; 

-Legea XLVIII. din 2008 - cu privire la condițiile de bază ale publicității economice și cu privire 

la unele dintre limitările sale (în special § 6-a) 

-Legea XC. din 2005- legea privind libertatea de informare electronică 

-Legea C. din 2003 -privind comunicația electronica (în special 155.§-a) 

-opinia nr.16/2011- cu privire la cele mai bune practici pentru publicitatea online 

comportamentală, privind recomandarea EASA / IAB  

-recomandarea Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației despre 

cerințele prealabile de protecție a informațiilor 

 

01.IULIE 2020. 

 

 

 

 


