NOTĂ DE INFORMARE ASUPRA COLECTĂRII ȘI PROCESĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU FIDEIUSORI
În cele ce urmează puteți regăsi informațiile care vă explică modul în care colectăm datele cu
caracter personal în procesul de semnare a unui contract cu societatea noastră.
CE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
La semnarea unui contract avem nevoie de informații care să certifice identitatea fideiusorului
în contract, pentru societatea pe care o reprezentați. Aceste date personale pot include: nume și
prenume; data și locul nașterii; cetățenia; domiciliul; adresa de email; numărul de telefon, alte date
de identificare.
CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?
O parte din aceste informații sunt folosite pentru a putea ține legătura cu dumneavoastră:
telefon, e-mail. Celelalte date sunt necesare pentru încheierea contractului dintre societăți având la
bază și o cerință legală care ne obligă să păstrăm datele de identificare ale reprezentanților
societăților ca documente justificative pentru eventuale controale ale organelor financiare ale statului.
Datele sunt păstrate în societatea noastră pe perioada în care contractul dintre noi este în
desfășurare și, ulterior, pentru o perioadă impusă de lege - 5 ani - într-o arhivă securizată.
Nu vindem și nu trimitem datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități.
MARKETING
Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing fără a vă
cere acordul scris.
ACCESUL LA INFORMAȚII, RECTIFICARE A DATELOR ȘI PLÂNGERI
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate în cadrul departamentului
comercial și are acces la ele managementul societății. Pot avea acces și reprezentanți ai autorităților
fiscale dar numai în urma unei cereri scrise sau a unor acte care dovedesc legitimitatea unui control
efectuat.
Aveti urmatoarele drepturi, garantate de GDPR:
1. Dreptul de a accesa propriile date cu caracter personal;
2. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
3. Dreptul la ștergerea datelor;
4. Dreptul de a aduce modificări propriilor date cu caracter personal;
5. Dreptul de a restricționa prelucrarea;
6. Dreptul la portabilitatea datelor;
7. Dreptul la opoziție;
8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (autoritatea de supraveghere competentă) și de a vă adresa instanțelor
judecătorești competente.
Datele de contact ale departamentului care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal sunt
DPO@meteorsa.ro
VALABILITATEA NOTEI DE INFORMARE
- Această variantă a Notificării este în vigoare din octombrie 2020 și se va actualiza dacă apar
noi cerințe legale.

Am luat la cunostință de prezenta notificare,
(Nume, calitate și semnatură)
***
(Data)
***

