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NOTĂ DE INFORMARE și ACCES  

PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL  
 

Operatorul juridic S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L., CIF24366840, telefon 0240506300, email 

dgpr@infotrustdesign.ro,  reprezentat de Administrator Liviu Sirotencu, vă informează că există 

situații în care prelucrează, în funcție de tipul de serviciu pe care îl solicitați, date cu caracter 

personal, precum: nume și prenume, numele și prenumele membrilor de familie, sexul, data și 

locul nașterii, cetățenia, semnătura, telefon/fax, email, adresă de domiciliu, profesie, loc de 

muncă, imagine, date privind starea de sănătate, CNP, seria și actul de identitate, date din acte 

de stare civilă, date din permisul de conducere/certificat înmatriculare, caracteristici 

fizice/antropometrice, formare profesională-diplome-studii, situație familială, date privind 

bunurile deținute, obișnuițe/preferințe de comportament, imagine, date cu caracter personal 

privind starea de sănătate sau viața sexuală, alte date identificate punctual. 

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal anterior detaliate este acela de îndeplinire a 

serviciilor solicitate de dvs. în calitate de client, precum: 

 repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice; recrutare și selecție de 

personal; formare profesională acreditată ANC; prelucrarea datelor, administrarea 

paginilor web și activități conexe; realizarea de articole de îmbrăcăminte la comandă; 

recuperarea de date de pe mediile de stocare defecte; ștergere securizată de date; 

organizarea de evenimente; alte activități din portofoliu identificate punctual; 

 

Destinatarii acestor date pot fi, după caz: dvs. în calitate de persoană vizată, operatorul juridic și 

împuterniciții (angajații) operatorului juridic, partenerii contractuali..  

 

Lipsa consimțământului dvs. de prelucrare a datelor personale anterior menționate, manifestată 

prin refuzul de a ne furniza accesul la aceste date, așa cum sunt ele detaliate în conținutul 

documentelor personale sau, refuzul de a ne asigura accesul la echipamentele informatice 

personale, determină imposibilitatea furnizării sau îndeplinirii serviciilor și activităților solicitate 

de dvs.  

Pe cale de consecință, decizia dvs. de a ne furniza documentele personale și/sau 

echipamentele informatice personale va demonstra consimțământul dvs., clar și neechivoc, de a 

vă prelucra datele cu caracter personal puse la dispoziție, în condițiile legii și a procedurilor 

interne. 

 

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de dreptul de acces, de rectificare sau 

ștergerea acestora, de restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție și procesul decizional 

individual, dreptul de portabilitatea datelor, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice 

moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de 

retragerea acestuia, dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere, 

drepturi ce sunt detaliate și-n documentul atașat prezentei notificări. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și 

înregistrată, la sediul operatorului juridic. 

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 
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Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

Str. Olari nr. 32, sector 2 București 

Telefon: (021).252.58.88 

Fax: (021).252.57.57 

Web: http://www.dataprotection.ro  

 

Vă mulțumim pentru înțelegere! 
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