
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI REGULAMENTUL GDPR 
 

1.) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date, Regulament care impune un set unic de reguli în materia protecției datelor 
cu caracter personal, Societatea a luat la cunoștință prevederile tuturor regulamentelor 
susmenționate. 

2.) Date cu caracter personal: În funcție de tipurile de servicii și produse achiziționate, tipurile 
de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării de către Societate sunt: Numele și 
Prenumele; Adresa de domiciliu, adresa de corespondență;  Număr de telefon; Adresă de e-mail; 
Cod numeric personal sau seria și numărul actului de identitate. 

3.) Natura și scopul prelucrării: societatatea solicită date cu caracter personal în următoarele 
situații: La întocmirea contractului de consultanță sau contractului de vânzare-cumpărare puieți; 
Intocmirea facturilor, avizelor, chitantelor, documentelor de calitate; Expediere materiale publicitare 
gratuite; Societatea preia datele cu caracter personal având temei legal, contractual sau pe bază de 
consimțământ; Datele cu caracter personal colectate de către Societate sunt prelucrate în baza unor 
proceduri interne de lucru; Societatea nu a efectuat, nu efectuează și nu va efectua schimburi de 
baze de date, de e-mail.  

4.) Prelucrarea datelor: Societatea procesează datele cu caracter personal menționate în 
articolul 2, în sediul central din Targu Mureș, Strada Bolyai, nr. 20/4, precum si in punctele de lucru; 
Clientul ori beneficiarul serviciilor oferite de către Nucifere Regia SRL  este și va rămâne proprietarul 
datelor cu caracter personal oferite. Societatea nu își va schimba locațiile fizice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal fără a informa clientul, colaboratorul ori beneficiarul despre astfel de 
modificări cu cel puțin 3 luni calendaristice înainte de intrarea în vigoare a acestor modificări.  

5.) Stocarea  se face pe suport electronic in cadrul programului de gestiune și contabilitate. 
6.) Durata prelucrării: Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe duratele de timp 

impuse de condițiile în care acestea au fost colectate: Până la încetarea Contractului; Până la 
expirarea termenelor legale de arhivare a Documentelor financiar – contabile.  

7.) Obligațiile Societății: De a prelucra datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și 
transparent față de persoana vizată; De a colecta datele personale în scopuri determinate, legitime; 
De a garanta că datele personale sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a 
datelor, inclusiv protecția împotriva prelucării neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, a 
distrugerii sau a deteriorării accidentale. De a notifica clienții, colaboratorii și beneficiarii despre orice 
violare a datelor cu caracter personal în termen de 24 de ore de la data la care a luat la cunoștință 
de existența acesteia și de a colabora cu autoritatea de reglementare în domeniu pentru 
investigarea cauzelor care au condus la crearea incidentului. De a distruge datele cu caracter 
personal care au ieșit de sub incidența legiilor referitoare la arhivarea documentelor legale, a datelor 
furnizate prin formulare de contact a căror subiect ori cerere se consideră a fi soluționate. În funcție 
de modul de stocare a acestor date, fizic ori electronic se vor alege mijloace care să garanteze 
imposibilitatea recuperării datelor de către terțe persoane.  

8.) Drepturile și obligațiile clienților și beneficiarilor: Aceștia au obligația de a informa 
Societatea cu privire la orice date cu caracter personal eronate, rectificate, actualizate sau șterse la 
prelucrarea lor de către Societate, la adresa dpo@nucifereregia.ro. Drepturile clienților și 
beneficiarilor sunt: Dreptul la informare, de a cunoaște scopul pentru care este efectuată colectarea 
datelor cu caracter personal. Dreptul de rectificare a datelor transmise. Dreptul de opoziție asupra 
prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară. Dreptul de a 
nu face obiectul unor decizii automatizate cu efect juridic. Dreptul de ștergere a datelor, cu excepția 
situațiilor prevăzute de lege. Dreptul de portabilitate a datelor.  
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