Politica de confidentialitate
Ultima actualizare: de 24.10.2018
Protejarea datelor dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web http://stokker.ro/
reprezintă pentru noi un aspect important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le facem. La utilizarea și prelucrarea datelor cu
caracter personal, SC STOKKER LOGISTICS SRL, proprietar și administrator al site-ului, respectă cu
strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor.
1. Securitatea datelor
Pentru protecția datelor dumneavoastră, SC STOKKER LOGISTICS SRL a luat măsuri tehnice și
organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului
neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul
tehnicii. În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă se
estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă
vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.
Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de
siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au fost
comunicate.
2. Prelucrarea datelor minorilor
Va punem in vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se refera in mod
exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum
și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără
acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal,
vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.
3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele furnizate de dumneavoastră
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind
protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular
cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de
dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.
Datele colectate de noi
Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul
Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web,
consultați Politica de Cookies.
4. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul
Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul
găsiți în enumerarea următoare:
Contact
Formular de Contact

Formular de contact: La trimiterea formularului de contact de către dvs, vor fi prelucrate datele
dumneavoastră cu caracter personal din categoriile: nume prenume, adresa de email, telefon și textul
solicitării dvs.

Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră
Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde
credibil.
Durata de stocare: 6 luni
Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu ne veti putea contacta si nu va
vom putea furniza informatiile solicitate.
Transfer: datele dvs sunt transferate către furnizorii de servicii IT

Trimitere CV
La trimiterea propriului CV de către dvs, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal
din categoriile: date de contact, competente, abilitati, educație, astfel: Culegere date personale din CV
primite, Introducere in Bazele de date cu candidati; documentarea activității conturilor dvs de pe
diverse rețele sociale; Contactarea dvs
Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră pentru un loc de munca
Temei: Interes legitim de a angaja personal in echipa STOKKER LOGISTICS.
Durata de stocare: 6 luni
Consecintele refuzului: in situatia in care nu furnizati aceste date, nu va luam în considerare pentru un
loc de munca.
Transfer: datele dvs nu sunt transferate

5. Cookies și Social Plug-ins
Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care
salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta
este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La
următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt
fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi
aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest
browser și variază în unele cazuri conținutul afișat. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile
utilizate pe pagina noastră web, consultați Politica de cookie
6. Drepturile persoanelor vizate
În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le
colectăm de la dumneavoastră. STOKKER LOGISTICS SRL va respecta drepturile dumneavoastră și va
da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.
(a)

Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru
prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul
în orice moment. În cazul cookie-urilor, această retragere se poate face din
browser în plus faţă de modalitatea de contact prevăzută Politica privind
cookiurile.

(b)

Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le
deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date

pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea,
sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate
aceste date, dacă este cazul.

(c)

Dreptul la rectificare: Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor
personale care vă privesc.

(d)

Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea
prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
 contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada
de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,
 nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar
dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanţă, sau
 vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă
interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

(e)

Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră
personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de
vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale
(pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.
Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:
 Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,
 Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe
consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor
dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea
unui contract la care sunteţi parte;
 datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și
 transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ
asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat,
folosit în mod curent și care poate fi citit automat.
Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie
să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest
lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale
unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor
persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei
alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este
fezabilă din punct de vedere tehnic.

(f)

(g)

Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe
care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei
cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, si dacă datele personale
nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate,
cu excepția cazului în care datele sunt necesare:


pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;



pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;



în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice
sau în scopuri statistice; sau



pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul
dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți,
puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale
din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai
prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem
dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează
asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul
în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea,
ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom
restricționa.
Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în
scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul
dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră,
vă puteți retrage consimțământul.
Vă rugăm să rețineți:






Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de o
lună, care poate fi prelungită cu încă cel mult două luni din cauza unor motive
specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii
dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom
informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la
această prelungire.
Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem
acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din
cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom
comunica motivul acestui refuz.
Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem
identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni
le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept
persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu
această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații



(h)

suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă
vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita
drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la
detaliile de contact oferite mai jos.

Dreptul la reclamație: Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului
românesc sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați
pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul
să vă adresați Autorității Romane pentru Protecția Datelor, respectiv unei
autorități europene de supraveghere.

Puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
prin website-ul lor (www.dataprotection.ro ), sau le puteţi scrie la:
Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefone: +40.318.059.211 +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro

Aceste drepturi pot fi exercitate direct fata de SC STOKKER LOGISTICS SRL printr-o notificare la
adresa de e-mail juridic78.dpo@gmail.com

8. Date de contact
SC Stokker Logistics SRL
Adresa: Oradea, str. Poet Vasile Carlova nr 34C

0259 442200
office@stokker.ro

