POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
1. INTRODUCERE
Scopul acestui document este sa va informam despre modul in care colectam, utilizam,
transferam si protejam datele dvs cu caracter personal atunci cand interactionati cu noi
in legatura cu produsele si serviciile noastre. Furnizarea acestor informatii este una
dintre cerintele Regulamentului general privind protectia datelor 2016/679 ("RGPD").
Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic aceasta Politica de
Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele
dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale.
2. CINE SUNTEM?
SC ELECTROCONEX ECHIPAMENTE INDUSTRIALE SRL, cu sediul in Targu-Jiu, str.
Ciocarlau, nr 26-28, jud Gorj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Gorj sub nr.
J18/594/2012, cod unic de inregistrare RO30760091, este proprietar si administrator al
site-ului www.electroconex.ro . In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor,
suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal.
3. CE INCLUDE ACEASTA POLITICA DE CONFIDENTIALITATE?
Aceasta Politica de Confidentialitate se aplica in mod exclusiv colectarii si prelucrarii
datelor cu caracter personal efectuate de catre SC Electroconex Echipamente
Industriale SRL in cadrul activitatiilor.
4. PRELUCRAREA LEGALA
Vom procesa datele dvs. cu caracter personal numai:
(a) in cazul in care v-ati dat acordul. Va puteti retrage consimtamantul in orice moment,
facand o solicitare in conformitate cu sectiunea 12 de mai jos
(b) in cazul in care prelucrarea este necesara pentru a furniza produsele sau serviciile
noastre dvs./angajatorului dvs.;
(c) daca prelucrarea este necesara pentru a raspunde unei solicitari din partea
dumneavoastra/angajatorului dvs.;
(d) in cazul in care prelucrarea este necesara pentru a mentine relatia noastra cu
dvs./angajatorul dvs.;
(e) atunci cand prelucrarea este necesara pentru respectarea obligatiilor legale si de
reglementare

5. CE TIP DE DATE PERSONALE SUNT COLECTATE
Procesam urmatoarele tipuri de date personale despre dvs:
(a) numele dvs., adresa de e-mail si alte date de contact;
(b) rolul, pozitia si/sau postul dvs. in cadrul companiei in care lucrati
(c) detalii privind accesul dvs. la spatiile, sistemele, site-urile noastre;
Putem, de asemenea, sa colectam si sa prelucram ulterior anumite informatii cu privire
la comportamentul dvs in timpul vizitarii site-ului nostru web, pentru a va personaliza
experienta online si a va pune la dispozitie oferte adaptate profilului dvs.
Pe site-ul nostru web putem stoca si colecta informatii in cookie-uri si tehnologii
similare, conform Politicii de cookie-uri.
Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general
privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal.
Facem toate eforturile pentru a mentine exactitatea si caracterul complet al datelor dvs.
personale pe care le stocam si pentru a ne asigura ca toate datele dvs. personale sunt
actualizate. Cu toate acestea, ne puteti ajuta in acest sens, in mod considerabil, prin
contactarea prompta a companiei noastre atunci cand apar modificari ale datelor dvs.
personale sau daca constatati ca avem date personale referitoare la dvs. inexacte. Nu
vom fi responsabili pentru niciun fel de pierderi care rezulta din cauza datelor personale
inexacte, neautorizate, deficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.
6. CUM COLECTAM DATELE CU CARACTER PERSONAL
In mod obisnuit, colectam datele dvs. personale din informatiile pe care
dumneavoastra/angajatorul dumneavoastra le transmiteti in cadrul relatiei pe care o
aveti cu noi, astfel incat aveti controlul asupra tipului de informatie pe care ne-o oferiti.
Acest lucru se va realiza prin:
- completarea formularelor de contact si cerere oferta de pe site
- trimiterea de e-mailuri si alte corespondente,
- carti de vizita,
- documentele utilizate de catre dvs./angajatorul dvs., atunci cand sunteti numit ca
persoana autorizata sa faca comert in numele angajatorului dvs.

- atunci cand dvs./angajatorul dvs. va inscrieti pe listele noastre de informare cu stiri
legate de piata sau de marketing
De asemenea, va putem colecta datele personale de la companiile din grupul nostru si
din inregistrarile agentiilor guvernamentale.
7. CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Vom procesa datele dvs. personale din prisma gestionarii relatiei noastre cu
dvs./angajatorul dvs. si furnizarii produselor si serviciilor noastre catre dvs./angajatorul
dvs., in urmatoarele scopuri:
- sa va furnizam dvs./angajatorului dvs. produsele sau serviciile solicitate;
- asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile dvs cu
privire la comenzile dvs sau la bunurile si serviciile SC Electroconex Echipamente
Industriale SRL;
- sa va oferim dvs./angajatorului dvs. materiale promotionale si de marketing despre
produsele si serviciile de care sunteti interesati;
- gestionarea, dezvoltarea si imbunatatirea gamei de produse, a serviciilor, a sistemelor
de tehnologia informatiei si a site-urilor web;
- monitorizarea si evaluarea respectarii legii si a politicilor si standardelor noastre;
- pentru respectarea obligatiilor si cerintelor noastre legale si de reglementare, oriunde
in lume, inclusiv raportarea si/sau auditarea de catre organismele nationale si
internationale de reglementare;
- efectuarea de verificari financiare si de credit, impotriva spalarii banilor ssau pentru
prevenirea si detectarea fraudei si a criminalitatii;
- in scopuri administrative legate de securitatea si accesul in sistemele, spatiile,
platformele, site-urile si aplicatiile noastre;
- respectarea hotararilor judecatoresti si exercitarea si/sau apararea drepturilor noastre
legale;
- pentru orice alt scop comercial legitim;
- asa cum este permis sau impus de orice lege sau reglementare aplicabila.
- in scopul prevenirii accesului neautorizat/asigurarii securitatii retelei/informatiilor;

8. CAT TIMP VA VOM PASTRA DATELE CU CARACTER PERSONAL
Vom pastra datele dvs. personale numai atata timp cat este necesar pentru indeplinirea
scopului pentru care au fost colectate sau pentru respectarea cerintelor legale, de
reglementare sau de politica interna.
Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii si vom da curs acestor
solicitari, sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior incheierii relatiilor, in
situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.
9. CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Nu vindem si nu vom vinde, inchiria sau comercializa datele dvs. personale. Vom
dezvalui datele dvs. personale numai urmatorilor destinatari:
- tertilor care proceseaza datele dvs. personale in numele nostru (cum ar fi furnizorii
nostri de sisteme);
- tertilor care proceseaza datele dvs. personale in numele lor doar pentru a va furniza
dvs. sau angajatorului dvs. un serviciu in numele nostru (cum ar fi furnizorii nostri de
curierat);
- societatilor care furnizeaza servicii de verificare a spalarii banilor, de reducere a
riscului de credit si in alte scopuri de combatere a fraudei si criminalitatii si societatilor
care furnizeaza servicii similare, inclusiv institutiile financiare, agentiile de referinta de
credit si organismele de reglementare catre care aceste informatii sunt distribuite;
- orice terta parte careia ii cedam sau revocam oricare dintre drepturile sau obligatiile
noastre;
- oricarui guvern, agentie de reglementare, organism de executare sau de schimb sau
instanta, atunci cand suntem obligati sa facem acest lucru prin lege sau reglementari
aplicabile sau la cererea acestora.
Ne asiguram ca accesul la datele dvs. de catre tertii persoane juridice de drept privat se
realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si
confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.
Dezvaluirea informatiilor/datelor catre terti se va face numai in urmatoarele situatii:
- daca acest lucru este cerut de lege sau in situatia in care aceasta actiune este
necesara pentru conformare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
- in considerarea obiectului de activitate/intereselor legitime al operatorului

- catre institutiile abilitate ale statului, fara consimtamant, in cazul unor eventuale litigii
sau constatarii unor fraude.
10. CUM VA PROTEJAM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Ne angajam sa protejam datele dvs. personale si vom implementa si mentine masurile
tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzator
pentru a va proteja datele personale de distrugerea, pierderea, modificarea, dezvaluirea
sau accesarea accidentala sau neautorizata.
11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA PRIVIND DATELE PERSONALE
COLECTATE
Daca doriti:
(a) sa actualizati, sa modificati, sa stergeti datele dvs. personale sau sa obtineti o copie
a datelor dvs. personale pe care le detinem;
(b) sa ne restrictionati sau sa ne opriti utilizarea oricaror date personale pe care le
detinem, puteti solicita acest lucru contactand-ne dupa cum este descris in
sectiunea 13 de mai jos.
In oricare dintre situatiile enumerate mai sus, pentru a ne respecta obligatiile de
securitate si pentru a impiedica divulgarea neautorizata a datelor, este posibil sa va
solicitam sa va dovediti identitatea furnizandu-ne o copie a unui document de
identificare valabil.
12. CUM PUTETI SA NE CONTACTATI
Daca aveti intrebari cu privire la continutul acestei notificari sau la datele dvs. personale
sau doriti sa faceti o solicitare in legatura cu datele dvs. personale, va rugam sa ne
contactati utilizand detaliile prezentate mai jos:
Email: office@electroconex.ro
Posta: SC Electroconex Echipamente Industriale SRL , str. Ciocarlau nr 26-28,
Targu-Jiu, 210103, Gorj, Romania

