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Informații privind Protejarea Datelor Personale, conform Regulamentului (UE) 679/2016
Din data de 25/05/2018, Regulamentul General privind Protejarea Datelor (UE) nr. 679/2016, cunoscut ca
GDPR, a fost implementat, fapt ce întărește cadrul de protejare a subiecților datelor, din punctul de vedere
al procesării datelor personale în cadrul Uniunii Europene. Relativ la datele personale, societatea FABRICA
DE LAPTE BRAȘOV S.A. respectă regulamentul GDPR în contextul activității și scopurilor sale, luând
măsurile tehnice și organizatorice respective în vederea protejării eficiente a datelor personale, conform
regulamentului GDPR.
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1. Procesor – Date de contact
Societatea FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. este considerată a fi un operator de date personale, având
datele de contact de mai jos:
Adresă:

FABRICA DE LAPTE BRASOV S.A.
DN 13, Km 10+800
localitatea Halchiu, judetul Brasov

Telefon:

+40 268 308 050

E – mail:

gdpr.flb@hellenicdairies.com

Ce fel de date personale procesează FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. și
cum ?
Datele personale colectate și procesate de FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. se limitează la cele
necesare într-un scop specific și clar stabilit, cu respectarea bazei legale specifice pentru fiecare caz în
parte.
În acest context, procesarea care se realizează privește datele dvs. personale pe care le furnizați către
FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. atunci când ne vizitați site-urile web oficiale sau dependințele, când
folosiți serviciile noastre sau când interacționați cu noi, de exemplu atunci când ne trimiteți un formular
de contact sau în cazul în care avem o relație contractuală.
Aceste date personale sunt:
•

Detalii de comunicare (nume, prenume, adresa, adresă poștală, numere de telefon, adrese
de e-mail, adresa IP, sistem de operare, browser, aplicatii, locatie, pagini web accesate etc);

•

CV-uri

•

Date de client și facturi (denumire societate, formă de organizare, ID, e-mail, țară, adresă
de domiciliu, adresă stradală, oraș, numere de fax și de telefon), conturi bancare (număr
cont, IBAN))
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•

Date și facturi furnizor – producător (denumire societate, formă de organizare, ID, țară,
adresă de domiciliu, adresă stradală, oraș, numere de fax și de telefon), conturi bancare
(număr cont, IBAN), detalii de plata, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al
cardului bancar (poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva incaseaza sume sau,
dupa caz, a efectuat plata unei facturi in numele si pentru dumneavoastra); data de la care
cardul bancar este valabil; data expirării cardului bancar.

•

Datele vizitatorilor noștri (nume, ID, varsta, profesie, date profesionale- functia, denumire
angajator, nr. legitimatie, semnatura, imaginea)

•

Filmări ale intrării în dependințe și în zonele de producție, realizate conform legii aplicabile.

•

orice alte date cu caracter personal

În cazul în care procesarea se bazează pe consimțământ, Fabrica de lapte Brașov S.A. respectă toate
procedurile stabilite prin regulamentul GDPR.

2. Scopul și legalitatea procesării datelor
Informațiile personale sunt colectate conform regulamentului GDPR și legislației aplicabile, fie la începutul
relației dvs. cu societatea noastră sau ulterior, ele fiind procesate conform legii, in urmatoarele scopuri:
•

Consimțământul privind procesarea datelor dvs. personale pentru unul sau mai multe scopuri
specifice;

•

Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor dumneavoastră;

•

În scop de marketing;

•

Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;

•

Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

•

Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;

•

Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;În vederea încheierii unui contract;

•

În vederea respectării obligațiilor noastre legale si/sau contractuale;

•

În vederea protejării intereselor vitale ale dvs. sau ale unei alte persoane fizice;

•

În vederea realizării unei îndatoriri realizată în interes public;
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•

În scopul intereselor noastre legitime,

FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. poate procesa datele dvs. personale în următoarele scopuri, pe bază
legală:
1. Consimțământul privind procesarea datelor dvs. personale pentru unul sau mai multe scopuri
specifice
•

Pentru a vă identifica și a comunica cu dvs.

2. În vederea încheierii unui contract
•

În vederea comunicării pe parcursul realizării pre-contractului sau a contractului

3. În vederea respectării obligațiilor noastre legale
•

Pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de legislația în vigoare, cu privire la consumatorii,
producătorii și personalul nostru.

•

Pentru a ne îndeplini obligațiile, conform legii aplicabile, relative la divulgarea către Autoritățile
Publice.

4. În vederea protejării intereselor vitale ale dvs. sau ale unei alte persoane fizice
•

Pentru siguranța clienților, vizitatorilor și personalului nostru

5. În vederea realizării unei îndatoriri realizată în interes public
•

Pentru a menține nivelul de calitate și siguranța produselor noastre

6. În scopul intereselor noastre legitime, cum ar fi:
•

În vederea dezvoltării și îmbunătățirii serviciilor noastre, prin prisma activităților și intereselor dvs.

•

Gestionarea revendicărilor

•

Pentru protejarea și menținerea în siguranță a sistemelor noastre IT

•

În vederea protejării și a păstrării siguranței în cadrul dependințelor noastre.

•

În vederea prevenirii activităților ilegale și pentru menținerea siguranței cu privire la clienții,
vizitatorii și angajații noștri, inclusiv sistemul de supraveghere video, care funcționează conform
legii aplicabile.

3. Cine sunt destinatarii datelor personale?
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Personalul societății Fabrica de lapte Brașov S.A. are acces la datele dvs. personale, pe parcursul
realizării îndatoririlor ce le-au fost atribuite de către societate, în calitate de controlor.
Societății FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. i se poate solicita divulgarea datelor dvs. personale către
anumiți terți, cum ar fi:
•

Autorități publice

•

Autorități independente

•

Societăți de suport ale sistemelor informatizate

•

Societăți de pază și protecție,

cu condiția ca intimitatea și confidențialitatea să fie întotdeauna respectate.

Fabrica de lapte Brașov S.A. nu partajează informații cu alți terți, cu excepția situației în care v-a obținut
acordul în acest sens.

Cât timp vor fi păstrate datele mele?
Fabrica de lapte Brașov S.A. păstrează datele dvs. personale pentru o perioadă de timp definită prin cadrul
legislativ și de reglementare aplicabil.
În cazul unui contract, datele personale sunt păstrate timp de 10 (zece) ani de la expirarea contractului.
Dacă există litigii nesoluționate cu privire la respectivul contract, perioada de retenție va fi prelungită la
peste douăzeci de ani, până la obținerea unei hotărâri judecătorești irevocabile.
În cazul în care procesarea este bazată pe consimțământ, perioada de retenție este stabilită după cum
urmează:
•

În cazul în care consimțământul dvs. este relativ la comunicarea de oferte, produse noi și licitații,
Fabrica de lapte Brașov S.A. va reține datele dvs. personale timp de un an de la data solicitării.

•

În cazul în care consimțământul dvs. este relativ la păstrarea unui CV, în vederea reexaminării sale
în cazul apariției unor noi posturi disponibile, Fabrica de lapte Brașov S.A. va reține datele dvs.
personale timp de un an de la data expedierii CV-ului.
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În cazul unei înregistrări video a intrării și ieșirii dvs. din cadrul dependințelor noastre, datele sunt păstrate
timp de minim 15 zile.

Ce sunt cookie-urile și de ce sunt acestea colectate de FABRICA DE LAPTE
BRAȘOV S.A.?
Pentru a ne asigura că site-ul nostru web funcționează corespunzător, câteodată amplasăm o cantitate
mică de date, cunoscută sub denumirea de „cookie”, în computerul sau în dispozitivul dvs. mobil. Un
cookie este un fișier text care este stocat de către un server web pe un computer sau pe un dispozitiv
mobil. Conținutul unui cookie poate fi accesat sau citit numai de către serverul de cookie. Textul din cadrul
fișierului cookie de obicei constă în elemente de identificare, denumiri de site-uri web și câteva cifre și
caractere. Cookie-urile sunt unice pentru browsere sau pentru aplicațiile mobile pe care le folosiți, și
permit site-urilor web să stocheze date, cum ar fi preferințele dvs.
Puteți consulta politica noastră de cookie aici.

Cum sunt protejate datele mele;
La FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A., ne străduim constant să ne asigurăm că datele personale pe care le
primim:
•

Sunt procesate într-un mod legal, corect și transparent

•

Sunt colectate numai în scopuri specifice și legitime

•

Sunt corecte, sunt adecvate scopului pentru care le colectăm și se limitează la strictul necesar

•

Sunt corecte și actualizate

•

Sunt păstrate exclusiv pentru perioada de timp specificată și nu în exces

•

Sunt procesate într-un mod care asigură datelor personale siguranța necesară

Drepturile mele în calitate de subiect al datelor
➢ Informare si Acces
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Puteți fi în orice moment informat de către noi și aveți acces la datele dvs. personale pe care le deținem.
➢ Corectare
Aveți dreptul să ne contactați, în vederea corectării datelor incorecte sau incomplete.
➢ Ștergere
Dacă nu suntem obligați prin lege să păstrăm datele pe care le deținem despre dvs., ne puteți cere să vă
ștergem datele personale.
➢ Portabilitate a datelor
Ne puteți solicita să transmitem datele dvs. personale către altă organizație
➢ Dreptul de opoziție și de limitare a procesării
În cazul în care nu sunteți de acord cu modul în care vă procesăm datele personale, puteți solicita
întreruperea sau limitarea procesării acestora
➢ Dreptul de a vă retrage consimțământul
Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul cu privire la procesarea datelor.
➢ Drepturi relative la profilare și la luarea automată de decizii.
➢ Dreptul de a se adresa justitiei.
➢ Dreptul de a formula o plangere in fata Autoritatii de Supraveghere

FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. va face toate eforturile să vă răspundă fără întârziere la solicitări, în orice
caz în interval de maximum o lună de la primire. Această perioadă va fi prelungită cu până la două luni
suplimentare în caz de necesitate, în funcție de complexitatea solicitării și de numărul acestora. FABRICA
DE LAPTE BRAȘOV S.A. vă va ține la curent cu privire la această prelungire pe parcursul lunii inițiale de la
primirea solicitării, menționând totodată și motivele întârzierii. În situația în care ați depus solicitarea
folosind mijloace electronice, actualizarea vă va fi furnizată, dacă va fi posibil, prin mijloace electronice, cu
excepția situației în care ați solicitat un alt mod.
În cazul în care FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. vă satisface solicitarea (a) de a limita procesarea datelor
dvs. personale; sau (b) de a înceta procesarea datelor dvs. personale; sau (c) de a șterge datele dvs.
personale din înregistrările societății, iar acestea sunt necesare în vederea elaborării sau continuării
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realizării unui contract, în această situație se presupune în mod automat rezilierea de către dvs. a
respectivului contract, sau incapacitatea de a procesa solicitarea emisă de dvs.
FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. are, în orice caz, dreptul de a refuza să dea curs solicitării dvs. privind
restricționarea procesării sau ștergerea datelor dvs. personale, în situația în care respectiva procesare este
necesară în vederea fundamentării, exercitării sau susținerii drepturilor sale legitime sau în vederea
îndeplinirii obligațiilor sale.
Serviciile menționate mai sus sunt oferite în mod gratuit. Cu toate acestea, în situația în care revendicările
sunt vădit nefondate, excesive sau recurente, FABRICA DE LAPTE BRAȘOV S.A. poate să impună fie o taxă
rezonabilă, să vă informeze sau să refuze să le dea curs.

Pentru a vă exercita drepturile
Fabrica de Lapte Brașov S.A. deține un responsabil însărcinat cu protejarea datelor, în persoana d-lui Rareș
Szkacs, care poate fi contactat la tel. +40723.531.511, sau prin e-mail la gdpr.flb@hellenicdairies.com

Retragerea consimțământului
Aveți dreptul să vă retrageți în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului nu afectează
legitimitatea procesării, care a fost anterior bazată pe acesta și a fost realizată anterior revocării.

Întrebări despre protecția datelor
Dacă

aveți

întrebări

cu

privire

la

protejarea

datelor,

puteți

trimite

un

e-mail

la

gdpr.flb@hellenicdairies.com, și vă vom răspunde cât mai curând posibil, nu mai târziu de o lună.

Autoritatea de protejare a datelor personale
În situația în care considerați că drepturile dvs. v-au fost încălcate în vreun fel, aveți dreptul să depuneți
plângere către Autoritatea de protejare a datelor personale (www.dataprotection.ro), care este
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autoritatea competentă de supraveghere relativ la protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor personale ale acestora.
Vă încurajăm să citiți Politica noastră de protejare a datelor personale.
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