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Politica de confidențialitate 

 

Introducere 

IP GO & DATA PROTECTION S.R.L. are calitatea de operator de date cu caracter personal, 

conform definiției stabilite de către Regulamentul nr. 2016/679 privind protecția datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestora( denumit în continuare ”Regulamentul”).  

Aceasta politică are la bază cadrul legislativ stabilit prin Regulamentul 2016/679 privind protecția 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora precum și legislația națională aplicabilă, 

scopul fiind asigurarea confidențialității și protejarea datelor prelucrate prin raportare la 

prevederile ce guvernează protecția datelor cu caracter personal.   

Prezenta politică are ca principal scop explicarea și informarea cu privire la modul în care IP GO 

& DATA PROTECTION S.R.L. colectează, utilizează și gestionează datele dumneavoastră cu 

caracter personal.  

Dacă aveți orice nelămuriri cu privire la modul de utilizare a datelor dumneavoastră sau cu privire 

la politica de confidențialitate, ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact: 

IP GO & DATA PROTECTION S.R.L.  

Adresă: Str. Bibescu Vodă, nr 2, bl. P5, sc. 2, ap 25, sector 4, București,  

e-mail: datepersonale@protectiadatelor.ro 

De la momentul înregistrării cererii, ne angajăm să răspundem în cel mai scurt timp posibil. Într-

un termen de 30 de zile veți primi un răspuns cu privire la solicitările dumneavoastră, excepție 

făcând situația în care sunt necesare și alte demersuri pentru clarificarea și confirmarea că cererea 

a fost transmisă de persoana vizată, situație în care termenul de răspuns poate fi de 3 luni.  
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II. Definiții 

 

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați următorii termeni definiți de către Regulament: 

„Date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 

nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai 

multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 

culturale sau sociale; 

„Prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal 

sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, 

cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 

dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

„Restricționarea prelucrării” – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a 

limita prelucrarea viitoare a acestora; 

”Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal 

care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale 

referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind 

performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, 

fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările 

acesteia; 

„Operator” – IPGO &Data Protection S.R.L., entitate care stabilește scopurile și mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt 

stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al numelui de 

domeniu – www.protectiadatelor.ro  

„Consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și 

lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o 

acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 
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„Autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal 

”Plaformă online” – pagina de internet dezvoltată în cadrul numelui de domeniu deținut de către 

IPGO &Data Protection S.R.L., – www.protectiadatelor.ro 

”Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau 

mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website. 

 

III.  Colectarea și Prelucrarea datelor cu caracter personal  

În cadrul site-ului www.protecțiadatelor.ro, IPGO & Data Protection S.R.L. prelucrează date cu 

caracter personal în temeiul: 

▪ dispozițiilor legale aplicabile privind desfășurarea activității;  

▪ consimțământului liber, informat și expres exprimat; 

▪ interesului legitim aparținând IPGO & Data Protection S.R.L.. 

În cazul prelucrării datelor cu caracter personal în temeiul consimțământului persoanei vizate, 

IPGO & Data Protection S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care 

se solicită ștergerea acestora, dacă nu există alt temei pentru prelucrare. Dacă nu se solicită 

stergerea datelor de către persoana vizată, datele vor fi prelucrate până se încheie perioada legală 

de retenție ori perioada declarată de retenție a datelor.  

Pentru datele personale prelucrate în interesul legitim al Societății, acestea sunt prelucrate până la 

momentul încheierii perioadei legale de retenție. 

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilită, IPGO 

& Data Protection S.R.L., declară că perioada proprie de retenție este de 10 ani. 

 

IV. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal 

Putem să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră prin platforma 

www.protectiadatelor.ro, prin intermediul formularului prin care solicitați contactarea de către un 

representant al societății. Colectarea și primirea datelor personale se poate realiza direct de la 

dumneavoastră prin utilizarea formularului de contact 
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Astfel, prin utilizarea formularului de contact, sunt prelucrate date cu caracter personal precum:  

- Nume și prenume 

- Adresă de email  

- Alte informații pe care hotărâți să ni le furnizați prin intermediul formularului 

 

V.  Divulgarea și transferul datelor către terți 

IPGO & Data Protection S.R.L., la data prezentei Politici declară că nu transferă date cu caracter 

personal către țări terțe. Dacă va fi necesar, orice transfer se va face cu stricta respectare a legislației 

în domeniu, cu respectarea tuturor cerințelor legale impuse de Regulament.  

 

VI.  Retenția datelor cu caracter personal și securitatea prelucrării datelor 

Societatea noastră respectă toate prevederile privind retenția și ștergerea datelor cu caracter 

personal. Astfel, prin politicile implementate la nivelul societății, precum și prin instruirea 

periodică a personalului ce intră în contact cu datele dumneavoastră personale, vă asigurăm că 

datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru 

scopul pentru care au fost prelucrate. Perioada generală de retenție este de 10 ani.  

Menționăm, totuși, că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai 

îndelungată, în următoarele condiții: 

• Dacă prevederile legale o impun; 

• Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare; 

• Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu 

numai. 

IPGO & Data Protection  S.R.L. se angajează să evalueze și să actualizeze în mod constant 

măsurile de securitate tehnice implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru 

protejarea datelor cu caracter personal.  
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VII.  Drepturile persoanei vizate 

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de persoană vizată 

dispuneți oricând de următoarele drepturi: 

• Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține 

confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate 

de IPGO & Data Protection S.R.L. și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; 

Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În 

situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor 

solicitări repetate, IPGO & Data Protection S.R.L.are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă 

ce urmează a fi comunicată în prealabil. IPGO & Data Protection S.R.L. are dreptul de a 

refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate. 

• Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează 

corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu 

sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise 

datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi 

disproporționate; 

• Dreptul de a obține restricționarea prelucrarii, în cazul în care: 

• considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă 

care să permită societății IPGO & Data Protection S.R.L. să verifice exactitatea datelor 

cu caracter personal; 

• prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, 

ci restrângerea utilizării acestor date; 

• în cazul în care IPGO & Data Protection S.R.L. nu mai are nevoie de datele 

dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă aveți nevoie de date 

pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; 

• Drept de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără 

întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: 

• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care au fost colectate sau prelucrate; 
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• în calitate de persoana vizată, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc 

prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării; 

• vă exercitați dreptul de a vă opune, iar operatorul nu are motive legitime care să 

prevaleze pentru a continua prelucrarea; 

• Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când 

prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de 

prelucrare realizate până în momentul respectiv; 

• Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația 

particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, 

precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de 

marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; 

 

Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră nu realizează activități 

de profilare, în sensul Regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de 

către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod 

transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate. 

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, 

inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau 

o afectează pe aceasta în mod similar  într-o manieră semnificativă; 

• Dreptul la portabilitatea datelor, reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter 

personal pe care le-ați furnizat societății IPGO & Data Protection S.R.L. într-o formă 

structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a 

transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil 

din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care 

prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se 

realizează prin mijloace  automate; 

• Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având următoarele date de contact: 

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30 sector 1 
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Cod postal 010336, București România 

Email: anspdcp@dataprotection.ro 

Telefon: +40.318.059.211 

 

Prezenta Politică de confidențialitate urmărește identificarea tuturor prelucrărilor de date cu 

caracter personal în desfășurarea activității, în vederea respectării obligației de transparență. Cu 

toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situațiile / cazurile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal efectuate, situația în care vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau 

informații la adresa-  datepersonale@protectiadatelor.ro 

 

Această politică poate fi actualizată de către IPGO & Data Protection S.R.L., pentru respectarea 

tuturor și oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum 

și ori de câte ori va considera necesar.  

Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului în forma cea mai recentă a 

acesteia, astfel este necesară verificarea periodică a acestei secțiuni pentru a fi informați cu privire 

la aceste posibile modificări.  
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