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ACORD PRELUCRARE DATE PERSONALE 

 

Datele cu caracter personal vor fi colectate,prelucrateșistocatede cătreSC BIO CERT 
TRADITIONAL SRL prin intermediul corespondenței scrise/mail,numai în măsura 
permisă de legislația relevanta (respectivLegeanr. 677/2001 , Regulamentul European 
nr.2016/679 intrat în vigoare la 25.05.2018, privind protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea de date cu caracter personal și circulaţia liberă a acestor date, și oricare alte 
decizii ale autorității)în vederea îndeplinirii obligațiilor privind contractul de certificare. 

Datele care urmează să fie prelucrate conțin numele şi prenumele, CNP, adresa 
de e-mail, telefon, adresa de resedință. 

Acestea urmează să fie colectate direct de la dumneavoastră, prin intermediul 
corespondentei scrise/mail . 

Acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se 
referă la prelucrarea și stocarea  acestora de către SC BIO CERT TRADIȚIONAL 
SRLdoar în scopul utilizării acestora pentru îndeplinirea obligațiior din  CONTRACTUL 
DE CERTIFICARE. 

SC BIO CERT TRADIȚIONAL SRL vaputea colecta şi stoca aceste informaţii în 
forma scrisă și electronică. 

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza condiţiilor 
specificate în  Legea nr. 677/2001, și a Regulamentului European nr.2016/679 vă puteţi 
exercita oricare dintre următoarele drepturi: 

- dreptul de a accesa datele cu caracter personal; 
- dreptul de a solicita rectificarea, ştergerea sau blocarea corespunzătoare a 

datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
- dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale automate (decizii automate 

bazate pe prelucrarea datelor prin mijloace automate, in scopul de a evalua 
anumite aspecte personale); 

- Dreptul de a vă adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, SC BIO CERT 
TRADIȚIONAL SRL şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal în legătură cu orice încălcare a drepturilor 
dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

- Dreptul de a va adresa instanţei de judecata in legătură cu orice încălcare a 
drepturilor dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.  

SC BIO CERT TRADIȚIONALSRL garantează că datele furnizate sunt prelucrare în 
condiţii de confidenţialitate şi stocate în conformitate cu standardele de securitate 
impuse de legislaţia relevantă. 

Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne 
informaţi cat mai curând posibil. 
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Prin prezenta, subsemnatul  ...................... identificat prin CI,  seria ............. nr. 
................, CNP .............. , eliberat de .......... la data de .............,  îmi exprim în mod 
expres consimțământul pentru  procesarea și stocarea de către SC BIO CERT 
TRADIȚIONAL SRL a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, (inclusiv codul 
numeric personal) în vederea realizării formalităților privind îndeplinirea obligațiilor 
privitoare la  contractul de certificare. 
 
 
OPERATOR 
(semnătura) 


