
 

Notificarea privind protecția datelor cu caracter personal 

 

 Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 Aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE, vă transmitem 

acest document pentru a detalia când și de ce colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, 

condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță. AGROIND 

CAUACEU SA, în calitate de operator de date cu caracter personal (”Noi” și/sau ”Societatea”), vom 

prelucra datele cu caracter personal ale reprezentanților, colaboratorilor, agenților dvs. în baza relației 

contractuale pe care o avem încheiată (care include și interacțiunile anterioare de semnarea contractului în 

vederea executării acestuia) sau în temeiul faptului că este o cerință legală. În plus, putem prelucra datele 

cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime precum:  

 - prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, precum și analizarea și gestionarea riscurilor 

comerciale; 

 - în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la redactarea 

și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare întocmirii unei tranzacții , obținerea de 

consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor 

și obligațiilor noastre contractuale și legale; 

 - cooperarea cu autoritățile relevante în aplicarea legii și în cadrul cercetărilor efectuate (inclusiv, 

dar fără a ne limita la dezvăluirea către organismele de reglementare, efectuarea controalelor de audit, 

pentru supraveghere și cercetare sau pentru verificarea bonității clienților), 

 - gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, solicitarea de feedback sau participarea 

la sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel 

încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele 

pieței și să putem revizui, dezvolta și îmbunătății activitatea noastră. 

 

 Vom prelucra date cu caracter personal în scopuri de marketing (pentru a transmite informații cu 

privire la activitatea Societății) dacă primim în avans consimțământul dumneavoastră în acest sens. 

 Este posibil să divulgăm datele cu caracter personal primite, altor terți. Vom lua toate măsurile 

rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva divulgării neautorizate. Cu respectarea 

prevederilor legale aplicabile, datele cu caracter personal pot fi furnizate, pentru scopurile indicate mai 

sus (după caz) următoarelor entități sau terțe părți:  

 - agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură servicii operaționale Societății, precum 

servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații 

sau alte servicii către Societate; 

 - orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile 

cu active comerciale (care se pot include în orice fuziune, achiziție sau oricare datorie sau vânzare de 

bunuri) ce implică Societatea; 



 

 - consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați; 

 - autorități relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritățile și/sau agenții 

responsabile cu aplicarea legii, la nivel central local sau internațional, pentru a ne conforma oricăror 

directive, legi, regului, ghiduri, reglementări sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea; 

 - inspector, participanți la licitații, evaluatori sau alte terțe părți; 

 - agenți de colectare și reposedare în legătură cu executarea obligațiilor contractuale; 

 - grupul din care face partea Societatea; 

 - oricare altă parte față de care ne-ați autorizat/avem un interes legitim să dezvăluim datele 

dumneavoastră cu caracter personal. 

 Drepturile persoanelor vizate 

 Este obligația partenerului să notifice persoanele vizate ale căror date sunt prelucrate de către 

Societate, ca aceasta acționează în calitate de destinatar. 

 Transferul către terțe părți și măsuri de siguranță 

 În cazul în care vom transfera datele cu caracter personal furnizate de partener în afara Spațiului 

Economic European vom respecta măsurile legale impuse, precum și măsurile de protecție adecvate 

determinate de la caz la caz. 

 Perioada de reținere 

 Vom păstra datele cu caracter personal furnizate de partener pentru o perioadă de timp necesară 

conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de 

activitate. 

 Securitatea datelor cu caracter personal 

 Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate 

în posesia sau sub controlul său prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii 

accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor 

riscuri similare. 
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