
Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o constituie 

consimțământul dvs. acordat Controlorului de date în sensul articolului 6 (1) (a) din 

Regulamentul (CE) Nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

DEFINIŢII 

Date cu caracter personal: înseamnă 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; 

Consimţământ: înseamnă 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; 

Nivel de protecție și de securitate adecvat al prelucrărilor de date cu caracter personal: 

nivelul de securitate proportional riscului, pe care îl comportă prelucrarea față de datele cu 

caracter personal respective și față de drepturile și libertățile persoanelor și conform cerințelor 

minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, elaborate de autoritatea de 

supraveghere. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal:  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; 

Operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur 

sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau 



dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în 

dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

Persoană vizată: persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;  

Destinatar:  persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia 

(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu 

toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul 

unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate 

destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele 

aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; 

Utilizator: orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite  

sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal. 

PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

A. Legalitatea si echitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în 

conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;  

B. Principiul transparenței: orice informații și comunicări referitoare la prelucrarea 

respectivelor date cu caracter personal sunt ușor accesibile și ușor de înțeles și  utilizează un 

limbaj simplu și clar. Informarea persoanelor vizate privind identitatea operatorului și scopurile 

prelucrării, precum și la oferirea de informații suplimentare, pentru a asigura o prelucrare 

echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoanele fizice vizate și dreptul acestora de a li se 

confirma și comunica datele cu caracter personal care le privesc care sunt prelucrate 

B. Scopul determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri 

determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în 

care sunt colectate şi ulterior prelucrate; 

C. Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele Societatii, date cu caracter 

personal au luat la cunoştinţa de caracterul confidenţial al acestor date şi au primit instrucţiuni 

clare cu privire la modul de operare al acestora; 

D. Acurateţea datelor: Societatea va lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau 

incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate să fie rectificate sau şterse, 

dacă este cazul;  

F. Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este 

necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;  



F. Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia 

prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Regulamentului 679/2016 şi alte date 

prevăzute de acte normative, va fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul 

în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;  

G. Informarea: Înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal Societatea va aduce la 

cunoştinţa persoanelor vizate faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal;  

H. Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele cu caracter 

personal care sunt prelucrate de Societate, dreptul de a interveni asupra acestor date prin 

rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor inexacte sau incomplete, dreptul de 

opoziţie, dreptul de a nu fi supuse unor decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de 

judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;  

I. Securitatea: Societatea va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor 

cu caracter personal pentru protejarea acestor date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 

pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. 

SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

- Îndeplinirea atribuţiilor legale ale KATALY SANA VITAL SRL; 

- Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări/evenimente specializate; 

- Derularea activităţii comerciale/contractuale a KATALY SANA VITAL SRL; 

- Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de  KATALY SANA VITAL SRL; 

- Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv 

transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea 

serviciilor; 

- Management operaţional; 

- Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice 

mijloc de comunicare; 

- Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente; 

- Comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public; 

- Activităţi de audit şi control/supraveghere; 

- Arhivare, scopuri statistice;  

- Colectare debite/Recuperare debite restante; 



- Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, 

arbitrale, ordine judecătoreşti etc.. 

POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date Societatea va prelucra 

datele cu caracter personal exclusiv în scopurile menţionate mai sus, asigurând un nivel de 

protecţie şi de securitate adecvat prelucrărilor de date cu caracter personal. 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Societatea  îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal. 

Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea 

sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, Societatea utilizează metode și 

tehnologii de securitate, împreună cu prezenta politică de secutitate aplicată utilizatorilor, pentru 

a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare. 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 679/2016, persoanele înregistrate, în calitate 

de persoane vizate, au următoarele drepturi:  

Dreptul la informare - dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit pentru o 

solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Societate; 

Dreptul de acces la date cu caracter personal - dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi 

în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal 

prelucrate de Societate, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare; 

Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal - dreptul de a obţine de la 

Societate, la cerere şi în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare 

nu este conformă cu Regulamentul 679/2016. 

Dreptul de opoziţie - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, 

ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există 

dispoziţii legale contrare; 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere și de a 

obține: 



 retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, 

adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace 

automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa 

profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;  

 reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod 

semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte 

condiţiile prevăzute la lit. a); 

Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe 

consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar 

pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila; 

Dreptul la portabilitatea datelor – orice persoana poate solicita ca  datele sale cu caracter 

personal sa fie transmise altui operator; 

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine stergerea datelor, in cazul 

in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege; 

Dreptul de a depune plangere – se poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a 

datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal; 

Dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 

679/2016, care au fost încălcate. 

 

 


