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Nota de informare privind protecția datelor personale 

SC HIDRAULICA SRL cu sediul în Brașov, Str. Mureșului, nr. 3, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. 

J08/602/1998, având C.U.I. RO10648523, reprezentată legal prin domnul Feher Dezso  având funcția de Administrator, 

respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care solicita serviciile 

noastre. 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC HIDRAULICA SRL are obligația de a administra în condiții de 

siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. 

SC HIDRAULICA SRL se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin 

intermediul serviciilor solicitate. 

INFORMATII GENERALE 

a) Introducere  

Următoarea notificare privind protecția datelor este conceputa pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dvs. 

personale si drepturile dvs. privind aceasta procesare in conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 (GDPR) 

și legislația locala in vigoare. 

Prelucram datele personale in scopuri legale si legitime. 

b) Operatorul 

Noi, societatea  SC HIDRAULICA SRL reprezentam operatorul in conformitate cu Regulamentul European nr. 

679/2016 (GDPR) si, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisa mai jos. Conform 

prevederilor Regulamentului avem obligația sa administram datele dumneavoastră având caracter personal in condiții 

de siguranța si numai pentru scopurile specificate. 

INFORMATII CU PRIVIRE LA PROCESARE 

a) Scopul colectării datelor 

Vom procesa datele personale in scopuri legale si legitime, cum ar fi cel al furnizării de servicii si sisteme de hidraulica 
(sisteme pneumatice si accesorii de presiune mare si foarte mare, etc.). Aceasta prelucrare se bazează pe Art. 6 
alineat 1 litera a), b) si c), după caz, din GDPR. Va informam ca destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt 
angajații subscrisei dar si, după caz, instituțiile statului si NU intenționam transferarea acestor date către o alta 
companie (societate de marketing si publicitate). 
Care este temeiul de prelucrare al datelor cu caracter personal. 

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a putea beneficia de serviciile oferite, in cele mai bune 
condiții. Temeiul pentru care colectam si administram datele dumneavoastră personale este in primul rând pentru 
executarea unui contract sau prin solicitarea de a deveni beneficiar al serviciilor noastre. Totodată prelucram datele cu 
caracter personal si in baza unui consimțământ, astfel având si un temei legitim, necesar si indispensabil desfășurării 
activității comerciale si economice a societății, situație prevăzută de către Regulamentul European (GDPR). 

b) Pentru cat timp sunt colectate datele personale. 

Datele personale colectate de noi vor fi prelucrate in vederea atingerii scopului comercial specific desfășurării activității 

comerciale: pe perioada desfășurării contractului de vânzare/ prestări servicii, precum si pe toata durata colaborării, in 

baza consimțământului acordat si pana la solicitarea expresa a ștergi acestora din baza de date. De asemenea, putem 

avem obligația legala de a stoca in continuare datele dvs in scopul de a le prezenta autorităților publice, de exemplu 

autoritățile fiscale. Stocarea si transferul datelor dvs personale către autoritățile publice in scopul îndeplinirii unei 

obligații legale se bazează in mod legal pe Art. 6 alineat 1 litera c) si litera e) din GDPR. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA 

Ca si persoana vizata, puteți trimite o notificare scrisa pe adresa de  e-mail office@hidraulica.ro  sau printr-o notificare 

scrisa, depusa la sediul din Brasov, Săcele, str. Avram Iancu, nr. 62. 

In vederea exercitării drepturilor dvs in conformitate cu GDPR, aceste drepturi sunt următoarele: 

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor si o copie a datelor procesate (dreptul de acces, Art. 15 

GDPR) 

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces Art. 16 GDPR) 

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal si, in cazul in care datele cu caracter personal au fost făcute 

publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere Art. 17 

GDPR) 

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționarea procesării Art. 18 GDPR) 

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata într-un format structurat, utilizat in mod obișnuit si 

mecanolizibil si de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor Art. 20 

GDPR) 

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție Art. 21 GDPR) 

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat in vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe 

consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de 

retragere (dreptul de retragere a consimțământului Art. 7 GDPR) 
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• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere daca considerați ca prelucrarea datelor este o încălcare 

GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere Art. 77 GDPR) 

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres 

ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SC HIDRAULICA SRL în conformitate cu scopurile menționate 

prin prezenta. 

Pentru unele servicii (facturare/contabilitate, juridice  și comunicare pe email) colaborăm cu furnizori externi sau interni, 
iar o parte din datele cu caracter personal obținute de la dumneavoastră pot fi transmise acestora. Acești 
furnizori/utilizatori oferă garanții suficiente pentru ca prelucrarea datelor să respecte cerințele prevăzute în Acordul 
încheiat cu aceștia.  

Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnați de conducerea 
societății și fiecare dintre aceștia accesează baza de date cu propriul username și parolă. 

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteți notifica 
oricând acest lucru pe adresa de  e-mail:office@hidraulica.ro   sau printr-o notificare scrisa, depusa la sediul din Brasov, 
Săcele, str. Avram Iancu, nr. 62. 

Tipul de date ce vor fi colectate si/sau prelucrate:  

• Nume, prenume, număr si serie C.I., număr de telefon, adresa e-mail. 

MODALITATI DE COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

• prin solicitarea serviciilor/soluțiilor concrete adaptate la nevoile beneficiarilor persoane fizice . 

UTILIZAREA DATELOR STATISTICE ŞI A DATELOR ANONIME 

SC HIDRAULICA SRL poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri: 

• realizării de rapoarte / analize; 

• realizării de informări în scopuri proprii; 

• ofertării serviciilor oferite de  SC HIDRAULICA SRL. 

Prin prezenta, sunteți informat ca datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate conform legislației in vigoare si a 
Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.  

 

mailto:office@hidraulica.ro
http://www.hidraulica.ro/
mailto:office@hidraulica.ro

