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PRIVACY POLICY
The purpose of this Privacy Policy is to explain what data we process, why we process it and what we do with it. We are aware that personal data belongs to you, so
we make every effort to store it securely and process it carefully. We do not provide personal data to third parties without informing you and without firm confidentiality
agreements with those third parties that include strict requirements regarding the technical and organizational measures for the protection of personal data that are
binding on third parties.
1. TERMS AND CONDITIONS
All users of the site undertake to comply with these conditions for the use of the site. By using, viewing, transmitting, retaining, storing and / or using the information
and materials of the Site, the services or functions offered in or by the site or the content of the site, in any way, you agree to each of the terms and the conditions
presented below.
CEBIS INTERNATIONAL SRL reserves the right to modify unilaterally and without any prior notice: the content, presentation and / or structure of the site at any time,
the changes made being considered to be accepted by you if you continue to use the site. after posting the Terms and Conditions on the Site, after giving prior notice,
in a visible manner, that these Terms and Conditions have been updated.
You and CEBIS INTERNATIONAL SRL are independent contractors and no agency, partnership, employee-employer relationship is tracked and will not be created
by using the Site.
The site is only available to natural or legal persons who may enter into valid contracts in accordance with applicable law or who are already in a contractual
relationship with CEBIS INTERNATIONAL SRL The site and the services offered by the site are not intended for minors.
2. PROCESSING OF PERSONAL DATA
In order to carry out its activities, CEBIS INTERNATIONAL SRL processes personal data of certain categories of individuals. These may include personal data of
customers, users of this site or employees / contractual partners of CEBIS INTERNATIONAL SRL
Personal data means any information about an identified or identifiable natural person and an identifiable person is that identifiable person, directly or indirectly, in
particular by reference to an identifying element, such as a name, an identification number, location, an online identifier, or one or more specific elements of one's
physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural, or social identity.
This Policy applies to the personal data of our customers, business partners, other people who come into contact with us or who visit our locations, employees or
people in the process of hiring, collaborators, etc. and applies to personal data collected by: e-mail, directly at the reception, various forms, CVs, videos, web-site,
social media. For the purpose of carrying out the activity, CEBIS INTERNATIONAL SRL may collect, process and store certain personal data that are legally necessary
for the conclusion and / or performance of a contract or in the legitimate interest. This data can be, but is not limited to: name, surname, citizenship, address,
telephone, home address, e-mail address, IP address, photo-video images, etc.
If the data about such a person is processed, this person is referred to as the "data subject" within the meaning of the legislation in the field of personal data protection.
3. PURPOSE FOR WHICH WE COLLECT AND PROCESS YOUR PERSONAL DATA:
3.1. Customers or potential customers
a. To offer you our services:
PSP, CRS services- the legal basis for the data processing is your consent.
Personal data processed: name and surname, e-mail address, telephone
b. To communicate with you
Your information, opinions, notifications, suggestions from you, solving the various problems you report to us, offering personalized
services- the legal basis for the data processing is the legitimate interest of the operator, the interest of the natural persons concerned
Personal data processed: name and surname, home address, e-mail address, telephone
Sending newsletters (business information)- the legal basis for the data processing is the legitimate interest of the controller based on your
consent. You can withdraw your consent at any time, expressing your wish not to receive any more newsletters from us.
Personal data processed: name and surname, home address, e-mail address, telephone
c. In order to comply with our legal obligations
According to the applicable legislation in Romania, some of your personal data are processed under our legal obligation.
Personal data processed: name and surname, domicile address, e-mail address, telephone number, nationality, serial number and identity card
number
d. Legitimate interest
Audio-video recordings through CCTV surveillance system -the legal basis for data processing is the legitimate interest of the controller, the
legitimate interest of data subjects in the protection of persons and property
Personal data processed: photo-video images
Online identifiers -the legal basis for data processing is the legitimate interest of the controller, the legitimate interest of data subjects in protecting
computer systems and improving your relationship with you.
Personal data processed: IP address, MAC address of your device, geographic location, operating system information, and browser
3.2. Employees or collaborators
a. For employment- the legal basis for data processing is the conclusion of an Individual Employment Contract
Personal data processed: name and surname, telephone number, home address, e-mail address, information on education and training, professional
qualifications, experience, state of health, etc. (information included in CVs, skills sheets)
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During employment- the legal basis for data processing is the execution of an Individual Employment Contract and the legal obligations incumbent on
the controller (labor law)
Personal data processed: name and surname, telephone number, home address, e-mail address, information on education and training, professional
qualifications, experience, health, assessments, etc. (information contained in CVs, skills sheets, medical certificates, etc.)
Legitimate interest
Audio-video recordings through CCTV surveillance system -the legal basis for data processing is the legitimate interest of the controller, the
legitimate interest of data subjects in the protection of persons and property
Personal data processed: photo-video images
Online identifiers -the legal basis for data processing is the legitimate interest of the controller, the legitimate interest of data subjects in protecting
computer systems and improving your relationship with you.
Personal data processed: IP address, MAC address of your device, geographic location, operating system information, and browser

3.3. Visitors
We use your personal data to ensure the security of you, our property and our staff as well as to comply with national law established during cases of force majeure,
e.g. COVID-19 pandemic. In this case, we base the processing of data on the legitimate interest, namely the protection of these spaces, persons, assets and
personnel.
Data processed in this context may be your name as well as other personal data that you may provide to us directly at our request, as well as your images recorded
using the video surveillance system.
3.4. Visitors to our site
When you access our site, the web server automatically saves access logs (logs) containing the visitor's IP address, the web resource (document) accessed as well
as information about the Operating System / Browser used. We store this data to prevent fraud and to ensure the security of your website and information.
We also use cookies on our site to improve the browsing experience of all visitors as well as to measure the effectiveness of this website.
Through cookies we do not collect or process any information on the basis of which the user could be identified.For more details, see "Cookie Policy".
We collect information about how you use our services, such as the types of content you view or interact with, or the frequency and duration of your activities.
We collect the contact information you provide.
We collect information from or about the computers, phones, or other devices from which you access our site, depending on the permissions you have granted.
Here are some examples of device information we collect:
•
attributes such as operating system, hardware version, device settings, file and software names and types, and device identifiers;
•
Device locations, including specific geographic locations, such as via GPS, Bluetooth, or Wi-Fi signals.
•
connection information, such as the name of your mobile operator or Internet service provider (ISP), browser type, language and time zone, mobile
phone number, and IP address.
4. TRANSMISSION OF PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES
CEBIS INTERNATIONAL SRL transmits personal data to the following third parties:
a. Personal data of our clients are transmitted to the public authorities, according to the legal provisions and to our partners for the execution of the contracts
in force.
b. Personal data of employees and collaborators are transmitted to public authorities, according to the legal provisions and to contracted companies
(occupational medicine, occupational health and safety, meal vouchers, gift vouchers, etc.).
5. DURATION OF PERSONAL DATA PROCESSING
CEBIS INTERNATIONAL SRL processes:
a. Personal data of the clients for a period of 5 years after the termination of the contract, according to the legal provisions
b. Personal data of employees and collaborators during the employment and then for the duration provided by the labor legislation of the personnel file.
6. HOW WE PROTECT PERSONAL DATA
Personal data is processed securely. CEBIS INTERNATIONAL SRL has taken appropriate technical and organizational measures regarding data security, against
unauthorized processing or alteration, against loss or destruction, as well as against unauthorized disclosure and access to personal data transmitted, stored or
processed. CEBIS INTERNATIONAL SRL ensures the integrity, availability, confidentiality and authenticity regarding personal data.
CEBIS INTERNATIONAL SRL uses advanced security methods and technologies, together with policies applied to employees and work procedures to protect the
processing of personal data, according to the legal provisions in force.
CEBIS INTERNATIONAL SRL has concluded a contract by which the provider of Internet and hosting services ensures that it has taken all security measures, such
as: limiting both physical access and remote access, being installed in a data center and periodically audited for security.
CEBIS INTERNATIONAL SRL makes every reasonable, commercially justified effort to protect the personal data we hold, analyze new technologies in the field and,
if necessary, apply them to upgrade our security systems. .
We have also implemented appropriate technical and organizational measures to ensure that only personal data necessary for the specified purposes are processed.
The principle of implicit data protection will also be followed during the development of new services.
However, despite our efforts to store the information collected in a secure operating environment that is not available to the public, we cannot guarantee the absolute
security of this information during transmission or storage in our systems. In the event of a security breach that jeopardizes your privacy or personal information, we
agree to inform you of these things, either through the website or through other methods available to us (emails, phone calls, etc.).
7. THE RIGHTS OF INDIVIDUALS
As a holder of personal data, you have a number of rights, including:
•
the right of access- allows you to obtain confirmation that your personal data is processed by us and, if so, what are the relevant details of these
processing activities;
•
the right of rectification- allows you to rectify your personal data if it is incorrect;
•
the right to delete- allows you to obtain the deletion of your personal data in certain cases, such as:
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if the data are no longer necessary in connection with the purposes for which they were collected;
if the processing was based on your consent and if you have withdrawn your consent, or it has expired or if there is no longer a legal basis for the
processing of your personal data;
a court or regulatory authority has ruled that your personal data in question should be deleted;
if it turns out that your personal data has been processed illegally.
the right to restriction- allows you to obtain the restriction of the processing of your personal data in certain cases, for example, when you challenge the
accuracy of your personal data, for a period that allows us to verify this accuracy;
the right to object- allows you to object to the further processing of your personal data, under the conditions and within the limits established by law;
the right to data portability- allows you to receive the personal data you have provided to us, in a structured, commonly used and legible format, or to
pass this data on to another data controller.

You can exercise your rights mentioned above and obtain information regarding the processing of your personal data by submitting to us, as our data controller, a
written request or e-mail to: data.protection@cebis-int.com
You also have the right to file a complaint with the National Authority for the Supervision of Personal Data Processing, in its capacity as an autonomous central public
authority with general competence in the field of personal data protection.
National Authority for the Supervision of Personal Data Processing
•
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, postal code 010336, Bucharest, Romania
•
www.dataprotection.ro
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POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Scopul acestei Politici de Confidentialitate este sa va explice ce date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu ele. Suntem constienti ca datele cu
caracter personal va apartin, de aceea depunem toate eforturile sa le stocam in siguranta si sa le prelucram cu atentie. Nu oferim date cu caracter personal
unor parti terte fara sa va informam și fără să existe acorduri de confidentialitate ferme încheiate cu aceste terțe părti care cuprind cerinte stricte referitoare la
măsurile tehnice si organizatorice de protectia datelor cu caracter personal obligatorii pentru terti.
1. TERMENI SI CONDITII
Toti utilizatorii site-ului se obliga sa respecte prezentele conditii pentru utilizarea site-ului. Prin folosirea, vizionarea, transmiterea, retinerea, stocarea si/sau
utilizarea informatiilor si materialelor Site-ului, a serviciilor
sau a functiilor oferite in sau de site sau a continutului site-ului, in orice
modalitate, dumneavoastra sunteti de acord cu fiecare dintre termenii si conditiile prezentate in continuare.
CEBIS INTERNATIONAL S.R.L. isi rezerva dreptul de a modifica unilateral si fara nicio notificare prealabila: continutul, forma de prezentare si/sau structura siteului in orice moment, modificarile facute fiind considerate a fi acceptate de catre dumneavoastra daca veti continua sa folositi site-ul dupa afisarea Termenilor
si Conditiilor pe Site, dupa notificarea in prealabil, in mod vizibil, cu privire la faptul ca prezentii Termeni si Conditii au fost actualizati.
Dumneavoastra si CEBIS INTERNATIONAL S.R.L. sunteti contractori independenti si nicio agentie, parteneriat, relatie angajat – angajator nu este urmarita si nu
se va crea prin utilizarea Site-ului.
Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot incheia contracte valabile in conformitate cu legislatia aplicabila sau care se afla deja
in relatii contractuale cu CEBIS INTERNATIONAL S.R.L. Site-ul si serviciile oferite de site nu sunt destinate minorilor.
2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru desfasurarea activitatilor sale, CEBIS INTERNATIONAL S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea
pot include date cu caracter personal ale clientilor, ale utilizatorilor acestui site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai CEBIS INTERNATIONAL S.R.L.
Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană
identificabilă, 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.
Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează
locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la
recepție, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, CEBIS INTERNATIONAL S.R.L. poate colecta,
prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea și/sau executarea unui contract sau din interes legitim.
Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa IP, imagini foto-video etc.
In cazul in care datele despre o astfel de persoana sunt prelucrate, aceasta persoana este denumita „persoana vizata” in intelesul legislatiei din
domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
3. SCOPUL PENTRU CARE COLECTAM SI PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL:
3.1. Clienti sau potentiali clienti
a. Pentru a va oferi serviciile noastre:
Servicii PSP, CRS – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimtământul dvs.
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, telefon
b. Pentru a comunica cu dumneavoastră
Informarea dumneavoastra, opinii, sesizări, sugestii din partea dumneavoastră, solutionarea diverselor probleme pe care ni le semnalati,
oferirea de servicii personalizate – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului, interesul persoanelor fizice
vizate
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, telefon
Trimiterea de newsletters (informări comerciale) – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului pe baza
consimtământului dumneavoastră. Vă puteti retrage în orice moment consimtământul, exprimând astfel dorinta dvs de a nu mai primi newsletters
din partea noastră.
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, telefon
c. Pentru a respecta obligatii legale ce ne revin
Conform legislatiei aplicabile din Romania, unele date cu caracter personal ale dumneavoastra sunt prelucrate în temeiul obligatiei legale ce ne
revine.
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, telefon, cetătenie, seria si numărul actului de
identitate
d. Interesul legitim
Inregistrări audio-video prin sistemul de supraveghere CCTV – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului,
interesul legitim al persoanelor vizate pentru protejarea persoanelor și a bunurilor
Date cu caracter personal prelucrate: imagini foto-video
Identificatori online – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului, interesul legitim al persoanelor vizate pentru
protejarea sistemelor informatice și îmbunătătirea relatiei cu dvs.
Date cu caracter personal prelucrate: adresa IP, adresa MAC a dispozitivului dvs, localizare geografică, informatii despre sistemul de operare si
browser-ul dvs
CEBIS INTERNATIONAL S.R.L.
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3.2. Angajati sau colaboratori
a. Pentru angajare – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este încheierea unui Contract Individual de Muncă
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, informatii privind educatia si instruirea, calificări
profesionale, experientă, stare de sănătate etc. (informatii cuprinse în CV-uri, fișe de aptitudini)
b. Pe durata angajarii – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este executarea unui Contract Individual de Muncă și obligațiile legale care îi revin
operatorului (legislatia muncii)
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, informatii privind educatia si instruirea, calificări
profesionale, experientă, stare de sănătate, evaluări etc. (informatii cuprinse în CV-uri, fișe de aptitudini, certificate de concedii medicale etc.)
c. Interesul legitim
Inregistrări audio-video prin sistemul de supraveghere CCTV – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului,
interesul legitim al persoanelor vizate pentru protejarea persoanelor și a bunurilor
Date cu caracter personal prelucrate: imagini foto-video
Identificatori online – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului, interesul legitim al persoanelor vizate pentru
protejarea sistemelor informatice și îmbunătătirea relatiei cu dvs.
Date cu caracter personal prelucrate: adresa IP, adresa MAC a dispozitivului dvs, localizare geografică, informatii despre sistemul de operare si
browser-ul dvs
3.3. Vizitatori
Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea dumneavoastră, a bunurilor și personalului nostru precum si in vederea respectarii legislatiei
nationale stabilite pe durata cazurilor de forta majora, ex. pandemia COVID-19. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim și anume protecția
acestor spații, persoane, active și personal.
Date prelucrate în acest context pot fi numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră,
precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.
3.4. Vizitatori ai site-ului nostru
In momentul în care accesați site-ul nostru, serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa
(documentul) web accesata precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura
securitatea website-ului și a informațiilor.
De asemenea, pe site-ul nostru folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența
acestui website.
Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat. Pentru mai multe detalii,
accesați „Politica de utilizare a modulelor cookie”.
Colectăm informații despre modul în care utilizati serviciile noastre, cum ar fi tipurile de conținut pe care le vizualizati sau cu care interacționati, sau frecvența și
durata activităților dumneavoastră.
Colectăm informațiile de contact pe care ni le oferiti.
Colectăm informații de pe sau despre computerele, telefoanele sau celelalte dispozitive de pe care accesati site-ul nostru, în funcție de permisiunile pe care le-ati
acordat.
Iată câteva exemple de informații despre dispozitiv pe care le colectăm:
• atribute, cum ar fi sistemul de operare, versiunea de hardware, setările dispozitivului, numele și tipurile de fișiere și de software și identificatorii de
dispozitiv;
• locațiile dispozitivului, inclusiv locațiile geografice specifice, cum ar fi prin intermediul semnalelor GPS, Bluetooth sau Wi-Fi;
• informații despre conexiune, cum ar fi numele operatorului de telefonie mobilă sau numele furnizorului de servicii de Internet (ISP), tipul browserului,
limba și fusul orar, numărul de telefon mobil și adresa IP.
4. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
5. Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. CEBIS TRANSMITEREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERTI
CEBIS INTERNATIONAL S.R.L. transmite date cu caracter personal următorilor terti:
a. Date cu caracter personal ale clientilor nostri se transmit autoritătilor publice, conform prevederilor legale și partenerilor nostri pentru executarea
contractelor în vigoare
b. Date cu caracter personal ale angajatilor si colaboratorilor se transmit la autorităti publice, conform prevederilor legale și la societăti contractate
(medicina muncii, sănătate și securitate ocupatională, bonuri de masă, tichete cadou etc.)
6. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CEBIS INTERNATIONAL S.R.L. prelucrează:
a. Date cu caracter personal ale clientilor pe o perioadă de 5 ani după încetarea contractului, conform prevederilor legale
b. Date cu caracter personal ale angajatilor si colaboratorilor pe durata angajării și apoi pe durata prevăzută de legislatia muncii a dosarului de personal.
INTERNATIONAL S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva
pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. CEBIS INTERNATIONAL
S.R.L. asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.
CEBIS INTERNATIONAL S.R.L. utilizează metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a
proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.
CEBIS INTERNATIONAL S.R.L. are încheiat un contract prin care furnizorul de servicii de Internet și găzduire asigură că a luat toate măsurile de securitate, cum ar
fi: limitarea atât a accesului fizic cât și a accesului de la distanță, fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.
CEBIS INTERNATIONAL S.R.L. depune toate eforturile rezonabile, justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le
deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu si, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.
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De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor
specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul dezvoltării de noi servicii.
Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta
securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol
confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul website-ului, fie prin alte metode de care dispunem
(mesaje email, apeluri telefonice etc).
7. DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE
În calitate de titular al datelor cu caracter personal, aveti o serie de drepturi, inclusiv:
• dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ,
care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
• dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
• dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu
mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal.
• dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu,
atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
• dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite
de lege;
• dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod
obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.
Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să obtineti informări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin depunerea la
noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă sau prin e-mail la adresa: data.protection@cebis-int.com.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de
autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
• B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
• www.dataprotection.ro
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