
 

 

 
INFORMAȚII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  

ale clienților și furnizorilor 
în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) 

 
 

Societatea furnizează informații privind prelucrarea datelor personale comunicate de către 
persoana vizată administratorului datelor la momentul demarării activității în cadrul îndeplinirii 
relației contractuale:  
 
 
(1) Administratorul datelor personale: 

Administratorul datelor personale este societatea GRANITOL, a.s. 
Persoana de contact: Ing. František Berka (Manager pro GDPR) 
tel: +420 554 780 300 
e-mail: berka@granitol.cz 
 
(2) Scopul prelucrării: 
Administratorul datelor va prelucra datele personale privind persoana vizată în scopul 
îndeplinirii relației contractuale în domeniul fabricării foliilor suflate de polietilenă și a benzilor 
PP de legare, inclusiv a activităților conexe. 
 
(3) Baza juridică: 

- Acordul persoanei vizate: în scopuri de marketing, prelucrare a CV 

- Îndeplinirea sau încheierea contractului: în scopuri de furnizare de bunuri și servicii 

- Îndatorire legală (legea nr. 89/2012 Col. de legi, cod civil; legea nr. 499/2004 Col. de legi, 

privind arhivarea și serviciul de înregistrări; legea nr. 455/1991 Col. de legi, legea 

antreprenorială; legea nr. 563/1991 Col. de legi, privind contabilitatea; legea nr. 235/2004 

Col. de legi, privind taxa pe valoare adăugată) 

- Interesul legitim: înregistrări video în incinta societății, în scopuri de informare privind 

oferta de servicii sau produse, care sunt în legătură directă cu produsele sau serviciile; în 

scopuri de rezolvare a solicitărilor, întrebărilor, observațiilor și a reclamațiilor  

 
(4) Datele personale prelucrate: 

În cadrul bazelor juridice specificate mai sus, societatea prelucrează în principal următoarele 
categorii de date personale: 

- Date de bază 

o Date de identificare: titlu, prenume, nume, denumire societate, C.U.I., C.I.F.; 

o Date de contact: adresa societății, adresa de corespondență, numărul de telefon, 

adresa de e-mail, ID cutie electronică de date; 

- Alte date 
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o Prelucrăm și date care sunt în legătură strânsă cu modul dvs. de utilizare a 

produselor sau a serviciilor noastre, privind caracterul colaborării comerciale: 

numărul de cont bancar, numărul de client, cookies și alte date ce decurg din 

îndeplinirea unui contract concret sau a unei norme legislative; 

 
(5) Operatorii de date personale: 

Datele personale sunt furnizate de către administratorul datelor în vederea prelucrării 
ulterioare către prestatori externi de servicii, de ex. societăți de transport sau furnizori SW, ale 
căror identitate va fi comunicată persoanei vizate la cererea acesteia. 

 
(6) Alți beneficiari: 

Pe motive de interese legitim, administratorul datelor are dreptul de a facilita accesul la datele 
furnizate de acesta pentru partenerii contractuali din domeniul serviciilor și tehnologiilor IT, 
pentru administrarea paginilor web www.granitol.cz, a serviciilor de marketing, a serviciilor de 
consiliere, a serviciilor de certificare, identitatea cărora va fi comunicată persoanei vizate la 
cererea acesteia. 

Paginile web ale societății Granitol a.s. conțin și plugin-uri sociale privind persoane terțe cu 
ajutorul cărora vizitatorii paginilor web au posibilitatea de a împărtăși conținutul cu prietenii 
eventual cu alte contacte. Este vorba despre:  

• Plugin-ul rețelei Facebook, administrat de societatea Facebook Inc., 1601 South 

California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. 

 

(7) Alte persoane terțe: 

Administratorul datelor va furniza datele personale organelor competente ale puterii de stat 
sau altor persoane autorizate în prelucrarea datelor personale, pe motive de supraveghere de 
stat, prevenire, anchetare, depistare sau urmărire penală sau executări penale, inclusiv din 
cauza protecției împotriva amenințărilor la adresa securității publice și a prevenirii acestora. 
 
(8) Alte scopuri privind prelucrarea: 
Administratorul datelor are dreptul de a folosi datele personale furnizate și pentru scopuri de 
marketing în baza acordului persoanei vizate sau în baza interesului legitim, în scopul de 
informare privind oferta de servicii sau produse, care sunt în legătură directă cu produsele sau 
serviciile; în scopuri de rezolvare a solicitărilor, întrebărilor, observațiilor și a reclamațiilor. 
Prelucrarea datelor personale în baza interesului legitim nu necesită acordul persoanei. 
 
(9) Durata de păstrare a datelor personale: 
Administratorul datelor va păstra datele personale pe durata de valabilitate a îndeplinirii relației 
contractuale, prelungită cu perioada specificată în cadrul prevederilor legislative. În marea 
majoritate a relațiilor comerciale trebuie asigurată perioada de arhivare în conformitate cu 
procedurile fiscale, motiv pentru care suntem obligați în a păstra documentele fiscale și 
evidența datelor asemănătoare, care au legătură cu furnizarea serviciului, pe o perioadă de 10 
ani de la sfârșitul perioadei fiscale în care a fost realizată tranzacția. 
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Excepție poate fi păstrarea datelor personale pentru scopuri comerciale și de marketing care 
sunt prelucrate pentru o perioadă pentru care acordul este exprimat în mod valabil sau este 
revocat (revocarea acordului poate fi exprimată prin intermediul e-mail-ului sau telefonic – a se 
vedea datele de contact ale administratorului, specificate mai sus). Societatea va prelucra 
datele personale în acest scop pentru o perioadă de 5 ani.  
 
(10) Drepturile persoanei vizate: 

Dreptul de acces la datele personale – persoana vizată are drept de acces la datele sale 
personale, administratorul datelor are îndatorirea de a furniza o copie a datelor personale 
prelucrate. 

Dreptul la corectarea și completarea datelor personale – persoana vizată are dreptul ca 
administratorul datelor să procedeze la corectarea sau completarea datelor personale inexacte, 
aceasta fără întârzieri nejustificate. 

Dreptul la radiere –persoana vizată are dreptul ca administratorul datelor să procedeze la 
radierea datelor personale, aceasta fără întârzieri nejustificate, în cazul în care: 

 - datele personale nu sunt necesare pentru scopul pentru care au fost prelucrate 

 - persoana vizată revocă acordul privind prelucrarea datelor personale 

 - persoana vizată va formula obiecții privind prelucrarea 

 - datele personale au fost prelucrate în mod ilegal 

 - păstrarea datelor personale nu este definită de alte norme legislative relevante 

- nu este vorba despre interesul public în domeniul sănătății publice, arhivării, cercetării 
științifice sau istorice, statisticii 

Dreptul la limitarea prelucrării – persoana vizată are dreptul ca administratorul datelor să 
limiteze prelucrarea datelor personale, în cazuri justificate. 

Dreptul la transferul datelor personale – persoana vizată are dreptul să obțină datele sale 
personale, în format structurat, folosit în mod obișnuit și care poate fi citit automat, precum și 
să predea aceste date altui administrator. 

Luarea de decizii individuale automatizate – persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul 
nici unei hotărâri bazate în mod exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv date de profil, cu 
excepția în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea contractului. 

Dreptul de a formula contestație la organul de supraveghere – persoana vizată are dreptul de 
a formula contestație la organul de supraveghere, adică la Oficiul pentru protecția datelor 
personale. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dreptul la contestație – persoana vizată are dreptul de a formula contestație împotriva 
prelucrării datelor personale, administratorul datelor, administratorul nu are dreptul de a 
mai prelucra aceste date în cazuri nejustificate. Contestația poate fi formulată oricând 
împotriva prelucrării în scopul unui marketing direct. 



 

 

(11) Refuzul de a furniza datele personale: 

Persoana vizată are îndatorirea de a furniza datele personale din motive legislative sau din 

motive specificate în cadrul contractului comercial, în caz contrar ar fi imposibilă îndeplinirea 

contractului comercial. 

 

(12) Alte prevederi: 

În cazul în care persoana vizată nu va furniza administratorului datelor acordul privind 
gestionarea datelor personale sau nu va încheia cu administratorul o relație comercială și nu 
vor exista alte motive privind prelucrarea, datele sale personale în formă scrisă vor fi distruse 
iar cele în format electronic vor fi șterse. 

Alte date personale, care nu au fost puse la dispoziție de către persoana vizată, pot fi obținute 
din surse publice accesibile. 

 


