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1.

CINE SUNTEM

SC SKUBA Romania SRL (denumită în continuare „operator”, „noi”) este o societate cu
raspundere limitata, de naţionalitate Romana, al cărei sediu social se află situat în Soseaua
de Centura 42, Chiajna, Ilfov, Romania, înregistrată la

Registrul comertului cu

J23/1415/2009, cod fiscal RO25703324 legal reprezentata prin Pop Sebastian Ciprian –
Director general.
Noi prelucrăm diferite categorii de date personale ce va apartin în calitate de:

A. Reprezentant, salariat, persoana de contact sau colaborator al unui partener de
afaceri / potential partener de afaceri al companiei noastre
B. Candidat la un post in cadrul companiei noastre / la un stagiu de practica.
C. Vizitator in incinta sediului / sucursalelor / filialelor / punctelor de lucru ale
companiei noastre.
D. Salariat al companiei noastre
ceea ce , în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene (art. 4 pct.7 din GDPR 2016/679)
privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de Operator de date, pentru astfel
de date, iar dvs., calitatea de „Persoana vizata”.
In conformitate cu dispozitia legala invocata mai sus, „operator” este “persoana fizică sau
juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele,
stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal” .
Art.4 pct.1 din GDPR 2016/679, defineste „datele cu caracter personal”, ca fiind „orice
informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica
identificabila este o persoana care poate fi identificata direct sau indirect, in special prin
referire la un element de identificare, cum ar fi: nume, un numar de identificare, date de
localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii
identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale .”
Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importan tă pentru noi.
Prezenta Notă de Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile
noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale – de
exemplu, ce date colectăm, de ce şi în ce scop, și explică drepturile de care beneficiaţi în
legătură cu datele cu caracter personal.
Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm
datele dumneavoastră personale

2.

TIPUL datelor cu caracter personal pe care le prelucram; MODALITATEA,
TEMEIUL, SCOPUL SI DURATA prelucrarii

2.1. PERSOANA VIZATA – REPREZENTANT, SALARIAT, PERSOANA DE CONTACT
SAU COLABORATOR AL UNUI PARTENER DE AFACERI / POTENTIAL PARTENER
DE AFACERI AL COMPANIEI NOASTRE
Datele personale sunt colectate direct de la dumneavoastră, in format electronic sau pe
suport material (din datele pe care le furnizati anterior, cu ocazia sau in vederea incheierii
unui contract intre compania noastra si compania (client / potential client / partener de afaceri
al companiei noastre) al carui reprezentant, salariat, persoana de contact sau colaborator
sunteti.

Datele dumneavoastra personale, pe care le colectam, sunt: numele si prenumele
reprezentantului societatii contractante, salariatului, persoanei de contact, colaboratorului
unui partener de afaceri / potential partener de afaceri al companiei noastre, functia in cadrul
companiei respective, nr. de telefon mobil (de serviciu), adresa de e-mail a acestuia (de
serviciu).
Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie încheierea și executarea unui contract
la care sunteți parte (in cazul datelor colectate de la persoane care reprezinta un partener
de afaceri al companiei noastre), respectiv interesul legitim în promovarea si furnizarea
serviciilor noastre/ comercializarea produselor noastre, în funcție de domeniul nostru
de activitate (in cazul datelor colectate de la persoane care reprezinta un potential partener
de afaceri al companiei noastre).

Scopul colectarii si prelucarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, este derularea
relatiei contractuale si gestionarea relației cu partenerii noștri de afaceri, inclusiv prin
efectuarea tuturor comunicarilor necesare, respectiv utilizarea datelor dumneavoastra de
contact, pentru a comunica în legătură cu solicitările dumneavoastra și cu orice alte
aspecte relevante, legate de afaceri (in cazul datelor colectate de la persoane care
reprezinta un potential partener de afaceri al companiei noastre).

Datele referitoare la reprezentantul, salariatul, persoana de contact, colaboratorul unui
partener de afaceri (contractant), sunt stocate de noi timp de 6 ani, iar datele
reprezentantului, salariatului, persoanei de contact, colaboratorului unui potential
partener de afaceri, sunt stocate de noi timp de 1 an.
Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing (newsletters), decât
dacă optați, în mod expres, pentru o astfel de comunicare si daca v-ati inscris pentru a primi

astfel de comunicari pe viitor, din partea companiei noastre. Chiar și în asemenea cazuri, ne
asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona, în orice moment, pentru
a nu mai primi pe viitor comunicari de marketing

(retragerea consimțământului

dumneavoastră pentru newsletters), fie în comunicarea propriu-zisă (apasand click in
Sectiunea „Dezabonare” („Unsubscribe”), cand primiti e-mail-ul respectiv), fie contactândune prin transmiterea unui mail la adresa: privacy@skuba.ro

De asemenea, nu o sa utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal, pentru a lua
decizii automate despre dumneavoastra.
Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră
În cazul în care nu ne furnizați datele dvs. cu caracter personal mentionate mai sus, nu vom
putea încheia și executa un contract la care societatea pe care o reprezentati sa fie parte,
respectiv nu vom putea comunica în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte
relevante, legate de afaceri.

2.2. PERSOANA VIZATA – CANDIDAT la un post in cadrul companiei noastre/ la un
stagiu de practica
Datele personale sunt colectate direct de la dumneavoastră, in format electronic sau pe
suport material (din datele pe care le furnizati cu ocazia transmiterii CV-ului dumneavoastra
catre noi).

Datele dumneavoastra personale pe care le colectam sunt: nume, prenume, data nasterii,
locul nasterii, nationalitatea si/sau cetatenia, adresa de domiciliu / de resedinta,
fotografia de pe CV, numarul de telefon, adresa de e-mail, educatie, istoric profesional,
calificari profesionale, preferinte. Mentionam ca aceste date cu caracter personal vor fi
colectate de noi, in masura in care dumneavoastră le includeti in CV-ul pe care-l transmiteti
catre noi.
Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie posibilitatea încheierii și executarii
unui contract, intre noi si dumneavoastra.

Scopul colectarii si prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal este evaluarea
candidatilor, in vederea ocuparii unei functii in cadrul companiei noastre.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate de noi timp de 3 ani.

Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing (newsletters), decât
dacă optați, în mod expres, pentru o astfel de comunicare si daca v-ati inscris pentru a primi
astfel de comunicari pe viitor, din partea companiei noastre. Chiar și în asemenea cazuri, ne
asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, pentru a
nu mai primi pe viitor comunicari de marketing (retragerea consimțământului dumneavoastră
pentru newsletters), fie în comunicarea propriu-zisă (apasand click

in Sectiunea

„Dezabonare” („Unsubscribe”), cand primiti e-mail-ul respectiv), fie contactându-ne prin
transmiterea unui mail la adresa: privacy@skuba.ro

De asemenea, nu o sa utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru a lua
decizii automate despre dumneavoastră.
Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră
În cazul în care nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, mentionate mai
sus, nu vom fi in masură sa va evaluam, in vederea ocuparii unei functii in cadrul companiei
noastre.

2.3.

PERSOANA VIZATA – VIZITATOR IN INCINTA SEDIULUI NOSTRU

Datele personale sunt colectate direct de la dumneavoastră, pe suport material (din datele
pe care le furnizati anterior, cu ocazia intrarii in incinta societatii noastre – prin aceasta
intelegandu-se sediul social sau orice alt sediu secundar – punct de lucru ) si indirect, prin
intermediul camerelor de supraveghere din afara acestora sau din incinta societatii.
Datele dumneavoastră personale pe care le colectam sunt: nume, prenumele, seria si nr.
cartii de identitate.
Temeiul legal pentru această prelucrare îl constituie interesul legitim al companiei noastre,
in scopul protejarii incintelor societatii, a bunurilor si salariatilor companiei noastre.
Scopul colectarii si prelucarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, este asigurarea
securitatii in cadrul incintelor societatii, asigurarea securitatii bunurilor si asigurarea
securitatii salariatilor companiei noastre.
Nu o sa utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru a lua decizii automate
despre dumneavoastră.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, constand in nume, prenume, seria si nr. cartii
de identitate sunt stocate de noi timp de 1 an, iar data personala constand in imaginea

dumneavoastră video, este stocata pentru o perioada de 30 zile. Imaginile video captate
de camerele noastre de supraveghere se sterg automat dupa o perioada de 30 de zile.
Precizam ca avem camere de supraveghere doar pentru perimetrul adiacent sediului
nostru si doar in scop de protectie a societatii, bunuri, angajati.
Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră
În cazul în care nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal mentionate mai
sus, nu va vom putea permite acesul in incinta sediului/ sucursalelor / filialelor / punctelor de
lucru ale companiei noastre.

D.

PERSOANA VIZATA – Salariatul companiei noastre

2. CUM SI CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM DE LA DUMNEAVOASTRA;
TEMEIUL, SCOPUL SI DURATA COLECTARII
Datele personale sunt colectate direct de la dumneavoastră, in format electronic sau pe
suport material (din datele pe care le furnizati anterior, in procesul de recrutare, cu ocazia
transmiterii CV-ului dumneavoastra catre noi sau din documentele pe care ni le transmiteti in
vederea incheierii contractului individual de munca). .
Datele dumneavoastră personale pe care le colectam in perioada anterioara contractului
individual de munca (respectiv in perioada procesului de recrutare) sunt: nume, prenume,
data nasterii, locul nasterii, nationalitatea si/sau cetatenia, adresa de domiciliu / de
resedinta, fotografia de pe CV, nr. de telefon, adresa de e-mail, educatie, istoric
profesional, calificari profesionale, preferinte . Mentionam ca aceste date cu caracter
personal vor fi colectate de noi, in masura in care dumneavoastră le includeti in CV-ul pe
care-l transmiteti catre noi.
Datele dumneavoastră personale, pe care le colectam in vederea/ ulterior incheierii
contractului individual de munca sunt: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP,
cetăţenia (date necesar a fi inregistrare in REVISAL conform art.3(2) lit.b) din H.G.
nr.905/2017), data nasterii, adresa de domiciliu, seria si nr. actului de identitate al
salariatului, salariul, contul bancar, cazierul judiciar, date medicale (rezultate din
certificatul medical la angajare) sau datele medicale din fisele medicale intocmite cu
ocazia controalelor medicale periodice, date rezultate din certificatele de concedii
medicale, stare civila, numarul de copii, date referitoare la aflarea salariatului in
concediu de crestere copil / parental.

Temeiurile legale pentru această prelucrare sunt constituie din obligatiile legale care-i revin
companiei noastre, in calitate de angajator, in raporturile juridice cu dumneavoastră, in
calitate de salariat, si încheierea și executarea unui contract individual de munca, intre
noi si dumneavoastra.
Scopul colectarii si prelucarii datelor dumneavoastră cu caracter personal, este evaluarea
dumneavoastră, din postura de candidat, in vederea ocuparii unei functii in cadrul
companiei noastre (in procesul de recrutare), incheierea contractului individual de
munca, inregistrarea acestuia sau a oricaror modificari, motive de suspendare sau
incetare in REVISAL, plata salariului, calculul deducerilor fiscale, transmiterea datelor
catre autoritati (ex: Casa de Asigurari de Sanatate), managementul resurselor umane.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate de noi timp de 75 ani, conform Legii
arhivelor nationale.
De asemenea, nu o sa utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru a lua
decizii automate despre dumneavoastră.
Ce se întâmplă dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră
În cazul în care nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal mentionate mai
sus, nu vom fi in masura sa încheiem și sa executam contractul individual de munca,
intre noi, in calitate de angajator si dumneavoastra, in calitate de salariat.

3.

CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale, decât în scopurile și către terții
(destinatarii) descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele
dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu
cerinţele legale.
Art.4 pct.9 din GDPR 2016/679, defineste „destinatarul” ca fiind „orice persoana fizica sau
juridica, autoritate publica, agentie sau un alt organism careia (c aruia) îi sunt divulgate datele
cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta . Cu toate acestea, autoritatile
publice carora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei anumite anchete,
in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul internnu sunt considerate destinatari;
prelucrarea acestor date de catre autoritatile publice respective, respecta normele aplicabile
in materie de protectie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrarii ”.

Datele dumneavoastră personale pot fi distribuite către orice altă societate care este membră
a grupului nostru, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim ,
pentru scopuri administrative interne (de ex. stocarea de date) sau pentru auditarea şi
monitorizarea proceselor noastre interne.
Putem de asemenea să distribuim datele dumneavoastră personale cu societăţi din grupul
nostru, dacă acestea ne furnizează produse şi servicii, cum ar fi sistemele IT.

3.1

Dezvăluirea datelor către terți

Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care
sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi:
(a)

societăți care ne oferă produse și servicii (împuterniciţi), cum ar fi:
(i)

agenții de infrastructură (terţi care gestionează newsletterul
primit prin email, marketing prin SMS sau alte feluri de marketing,
activitățile de asistență clienți sau de vânzare în numele nostru);

(ii)

servicii de recrutare personal, servicii de paza si protectie;

(iii)

furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de asistenţă
aferenţi, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de
telecomunicații, realizare copii de rezervă şi recuperare în caz de
dezastru, servicii de securitate informatică.

(b)

Alte părți, cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii,
avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea
acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne
impune să le divulgăm.

De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți:
(a)

În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;

(b)

Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în
numele dumneavoastră;

(c)

în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a
administra,

extinde

sau

dezvolta

activitatea

comercială

/

pentru

managementul resurselor umane:
(i)

în cazul în care societatea noastra (sau o parte substanţială din
bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care datele
personale deţinute de noi, vor constitui unul dintre activele
transferate;

(d)

în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră
personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din
partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate

deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională
sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale;
(e)

pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre
sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru
a preveni orice activitate ilegală; sau

(f)

pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranța companiei noastre,
a angajaţilor, a clienţilor, a furnizorilor nostri sau a altor persoane.

Unii din aceşti destinatari (inclusiv afiliaţii noştri) pot utiliza datele dumneavoastră în ţări aflate
în afara Zonei Economice Europene. Vă rugăm să consultaţi secţiunea urmatoare, pentru
detalii suplimentare privitoare la acest subiect.

3.2

Restricții legate de utilizarea informațiilor personale de către destinatari

Terţii (destinatarii) cărora le punem la dispoziţie informaţiile dumneavoastră personale,
conform specificațiilor de mai sus, sunt limitaţi (prin lege și prin contract) cu privire la modul
în care pot folosi informațiile dumneavoastră personale, în scopurile specifice identificate de
noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terți cu care alegem să partajăm informațiile
dumneavoastră personale sunt supuşi obligațiilor de confidenţialitate şi securitate în acord
cu prezenta notă de informare și cu legislația aplicabilă. Totuși, pentru evitarea oricărui dubiu,
această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care divulgarea nu este decizia noastră.
Cu excepția cazurilor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta
vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ fără a vă anunţa, sau,
dacă este cazul, fără a obţine în prealabil consimțământul dumneavoastră.

4.

TRANSFERURILE DE INFORMAȚII ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

Informaţiile personale pot fi prelucrate de personalul nostru care activează în afara Zonei
Economice Europene, precum şi de alţi împuterniciţi, membri ai grupului nostru sau terţi în
scopurile mai sus menționate.
În cazul în care furnizăm orice date personale privitoare la dumneavoastră către membri ai
grupului nostru sau împuterniciţi din afara ZEE, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura
că destinatarul protejează informaţiile dumneavoastră personale în mod adecvat, în
conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Aceste măsuri includ:
▪

în situaţia furnizorilor de servicii cu sediul în SUA, încheierea clauzelor
standard aprobate de Comisia Europeană sau aderarea de către furnizor

la Privacy Shield (mai multe detalii sunt disponibile la adresa
https://www.privacyshield.gov/welcome); sau
în situaţia furnizorilor de servicii cu sediul în alte ţări aflate în afara Zonei

▪

Economice Europene, vom încheia clauze standard aprobate de Comisia
Europeană.
Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la măsurile luate pentru a va proteja informaţiile
personale în cazurile menţionate mai sus ne puteţi contacta la orice moment (vedeţi ultima
secţiunea).
Compania noastră nu transferă în prezent, in afara SEE, datele cu caracter personal
colectate de la dvs., iar pe viitor, un astfel de transfer se va realiza numai dupa
obținerea consimțământului prealabil al dvs., în acest sens.

5.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe
care le colectăm de la dumneavoastră. Compania noastra va respecta drepturile
dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.
(a) Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul
pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage
consimțământul în orice moment.
(b) Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale
referitoare la dumneavoastră.
(c) Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea
prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
•

contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru

perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea ,
•

prelucrarea este nelegală, dacă solicitați restricționarea prelucrării în

locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,
•

nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale, dar

dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea
pretențiilor legale, sau
•

aveți obiecții legate de prelucrare, în timp ce noi verificăm dacă

motivele noastre întemeiate prevalează.

(d) Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe
care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de
categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm , pentru ce
sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat, dacă le-am obţinut
indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă
solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem
percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.
Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru
transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și ZEE
dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră
personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din
afara UE sau ZEE.
(e) Dreptul la portabilitate: Începând cu data de 25 mai 2018 aveți dreptul
de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în
cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să
transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei
alte organizații.
Acest drept (cu cele doua ipoteze descrise mai sus) îl veți aveți dacă, în mod
cumulativ:
•

vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate;

•

ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe

consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor
dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea
unui contract la care sunteţi parte;
•

datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de

dumneavoastră, și
•

transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect

negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format
structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.
Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu
trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor
persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor
dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea,
transmiterea

datelor

personale

altor

consimțământul pentru acest transfer).

persoane

(care

nu

își

dau

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei
alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este
fezabilă din punct de vedere tehnic.
(f) Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale
pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm
acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția
cazului în care datele sunt necesare:
•

pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;

•

pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem ;

•

în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii

istorice sau în scopuri statistice; sau
•

pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale.

(g) Dreptul la obiecție: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea
datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneaviastră
particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul
dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe
părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu
excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care
justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și
libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță . Dacă obiectați
la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele
dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom
restricționa.
Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în
scop de marketing direct. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământului
dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul in orice moment.
(h) Dreptul de a depune o reclamație: Puteți depune o reclamație la
autoritatea de supraveghere a protecției datelor personale:

Nume:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal

Adresă:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal
010336, București, România

Telefone:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Procedura de solutionare.
•

Perioada de timp: Începând cu data de 25 mai 2018, această perioadă este de 30 de
zile și poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific
sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este
prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus
la această prelungire.

•

Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda
accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii
legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

•

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica
datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere .
În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs
cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care
ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa
și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

•

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să
ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în ultima secțiune
din prezenta nota de informare.

6.

SECURITATEA

Compania noastră se angajează să protejeze datele personale împotriva oricărei pierderi,
utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere, şi îşi
ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor personale,
inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate de natură organizatorică şi tehnică. Printre
măsurile de natură organizatorică avem în vedere controlul accesului fizic în sediul nostru,
instruirea personalului, şi depozitarea dosarelor fizice în fişete încuiate. Măsurile de natură
tehnică includ utilizarea criptării, parolarea accesului la sistemele noastre şi utilizarea
softurilor antivirus.
În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, datele dumneavoastră
personale pot fi transferate prin internet. Deşi depunem eforturi susţinute pentru a proteja
informaţiile personale pe care ni le puneţi la dispoziţie, schimbul de informaţii dintre noi şi
dumneavoastră prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare,
nu putem garanta securitatea informaţiilor dumneavoastră personale pe care ni le transmiteţi

prin internet şi prin urmare transmiterea efectuată în acest fel se face pe riscul
dumneavoastră. Odată ce am primit datele dumneavoastră personale, vom utiliza proceduri
stricte şi metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii .

7.

MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie
a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest
motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare . Această notă de
informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului. Vom
trata datele dumneavoastră personale conform notei de informare în baza căreia sunt
colectare datele respective, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră
de a le trata altfel.

8.

INFORMAȚII DE CONTACT

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice
cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact:
privacy@skuba.ro
Soseaua de Centura 42, Chiajna, Ilfov, Romania
Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la
drepturile dumneavoastră.
Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Nume:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal

Adresă:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal
010336, București, România

Telefone:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

anspdcp@dataprotection.ro

Va multumim si, daca sunteti o persoana vizata, asteptam orice comentariu legat de protectia
datelor dvs. personale la adresa privacy@skuba.ro

