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Anexa GDPR 

Notă de informare  

Datele dumneavoastră personale sunt colectate și prelucrate de către SC SARA TOM COMPANY SRL, 
societate română,  cu sediul social în Harsova, str. Casariei, nr. 12A, cod poștal 905400, jud. Constanta, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/8757/2004, având Cod Unic de Înregistrare 
RO17076860 („Societatea” sau „noi”), în calitate de Operator de date personale.  

a. Datele personale pe care le prelucrăm 

Vă prelucrăm datele personale, în calitate de reprezentant sau persoană de contact a societății cu care 
încheiem un contract. În acest sens, prelucrăm următoarele date personale:  

• Date de identificare (numele complet); 

• Date de contact (adresă, număr de telefon, adresă de e-mail);  

• Funcția in cadrul societății;  

b. Cum colectăm datele personale 

Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar, direct, sau care ne sunt 
furnizate de societatea dumneavoastră, în vederea încheierii și executării contractului cu aceasta. 

c. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării 

Datele personale colectate sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în prezenta Notă de 
informare şi doar pe baza unei temei legal de prelucrare.  

(i) Vom prelucra numele complet, datele dumneavoastră de contact, precum și funcția ocupată în 
societate, în scopul încheierii și executării contractului încheiat între noi și societatea 
dumneavoastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în baza interesului 
nostru legitim, reprezentat de încheierea și executarea, în condiții corespunzătoare, a 
contractului. 

(ii) În cazul în care vă veți exprima acordul expres, vom putea prelucra datele dumneavoastră 
personale şi în scop de marketing direct, pentru a vă transmite oferte promoționale cu privire la 
produsele şi serviciile noastre, precum şi pentru a vă transmite informații şi/sau newslettere care 
pot fi de interes pentru dumneavoastră. Vă puteți retrage, în orice moment, consimțământul cu 
privire la această activitate de prelucrare, si vom înceta, astfel, orice prelucrare a datelor 
dumneavoastră personale în scop de marketing direct.  

Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă vom 
informa înainte de a prelucra datele dumneavoastră personale în orice alt scop decât cele pentru care 
ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care acest scop subsecvent 



este incompatibil cu scopul inițial, caz în care, în plus, vă vom solicita şi consimțământul pentru 
activitatea de prelucrare subsecventă.  

Mai mult, vă protejam în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele personale sunt 
stocate într-o locație securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare 
pentru atingerea scopului sunt șterse. 

d. Durata de stocare 

În ceea ce privește încheierea și executarea contractului, vă vom păstra datele personale pe perioada 
desfășurării raporturilor contractuale, precum și ulterior, în scopul realizării interesului nostru legitim 
de a executa contractele încheiate cu clienții și de îmbunătățire permanentă a calității produselor și 
serviciilor noastre, pentru o perioadă de timp considerată rezonabilă în raport cu atingerea acestui 
scop. 

Datele dumneavoastră de contact, vor fi prelucrate în scop de marketing direct pe întreaga perioada 
de timp pentru care dumneavoastră vă mențineți consimțământul pentru primirea comunicărilor de 
marketing. 

În același sens, dacă stocarea altor date cu caracter personal  este necesară în temeiul unor dispoziții 
legale exprese, putem să vă stocăm datele cu caracter personal  în continuare, pe durata prevăzută de 
acele dispoziții legale. 

e. Persoane terțe 

Nu vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, cu excepția cazurilor în care 
divulgarea sau transmiterea acestora se face în temeiul unor obligații legale imperative, caz în care vă 
vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la divulgarea acestora. 

f. Securitatea datelor personale 

Pentru noi, securitatea, integritatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
sunt foarte importante. Societatea va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare 
în acest sens. 

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru 
drepturile şi libertățile dumneavoastră vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind 
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale (ANSPDCP) în termen de 72 de ore. Veți fi, de asemenea, 
informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un 
risc ridicat pentru drepturile şi libertățile dumneavoastră. 

g. Drepturile dumneavoastră 

Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:  

(i) Dreptul de acces la datele personale; 

(ii) Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale; 

(iii) Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale; 

(iv) Dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale; 

(v) Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale; 

h. Exercitați-vă drepturile 



Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să 
ne adresați vreo solicitare, precum şi să vă exercitați oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la 
prelucrarea datelor personale, ne puteți contacta: 

la sediul nostru din Soseaua Constantei nr. 17 H, Harsova, jud. Constanta 

la adresa de email: office@saratomcompany.ro 

Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună. 

În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți 
nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP. De 
asemenea, puteți să vă adresați împotriva noastră şi, în mod direct, autorității de supraveghere sau 
instanțelor de judecată competente.  

Orice modificare a informațiilor cuprinse în prezenta Notă de informare va fi adusă la cunoștința 
dumneavoastră - nicio modificare a Notei de informare nu va afecta drepturile pe care vi le conferă 
legea. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele de contact în scop de marketing direct şi am luat cunoștință 
de dispozițiile prezentei Note de informare cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal 
în scop de marketing direct.  

Am luat la cunostiinta, 
 


