INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PENTRU PERSOANELE VIZATE
(FURNIZORI ȘI ALȚI PRESTATORI)
Protecția datelor personale este importantă pentru noi; de asemenea este impusă de lege. Procesarea datelor Dvs.
cu caracter personal se face conform reglementărilor în vigoare în materie de protecție a datelor. Tabelul de mai
jos vă oferă informații cu referire la cele mai importante aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.
Operator:

ECS RETAIL PARK SRL, Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 71-73, ap. 33,
județul Cluj
Suntem însărcinați de proprietarul imobilului, respectiv de potențialii locatari,
respectiv potențialii cumpărători și procesăm date cu caracter personal în cadrul
administrării imobilului conform reglementărilor legale în vigoare.

Responsabil cu

Nu a fost numit nici un responsabil cu datele cu caracter personal, deoarece acest

protecția datelor:

lucru nu este impus de lege.

În ce scop procesăm

Administrare potențiali locatari și clienți în cadrul intermedierii de imobile (inclusiv

datele Dvs.:

documente text generate automat și arhivate – precum corespondența de
exemplu – în legătură cu aceste aspecte)

Baza legală:

Contract, inițiere contractuală (contract de intermediere), precum și legislația în
materie,

Ce categorii de date

Date de contact (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail), precum și

prelucrăm:

date care sunt necesare pentru derularea relației contractuale, respectiv a inițierii
contractului (date despre cont și plăți, date despre contract și obiect,
corespondență)

Pentru cât timp stocăm

Datele sunt stocate pe durata contractului de administrare, iar după scurgerea

datele Dvs.:

acestei perioade, cel puțin atâta timp cât este impus de termenii de stocare legali
sau atâta timp cât nu s-au scurs termenii de prescripție ale potențialelor drepturi
legale.

Cui dăm mai departe

Stocăm și prelucrăm datele personale transmise și făcute cunoscute nouă doar în

datele Dvs.:

măsura în care acest lucru are legătură cu derularea contractului (contract de

(categorii de potențiali

intermediere). Datele sunt date mai departe doar într-o minimă măsură și numai

destinatari)

dacă acest lucru este necesar pentru derularea contractului, dacă se întemeiază
pe o bază legală sau dacă există un interes justificat asupra tranzacțiilor de afaceri
ale implicaților (terților implicați).
Potențiali destinatari sunt: departamente ale companiei, care se ocupă de
tranzacțiile de afaceri (de ex. departamentul de prelucrare electronică a datelor,
alte unități administrative) sau societăți ale grupului (de exemplu pentru
derularea de proiecte comune);
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terțe părți implicate în tranzacție (persoane care trebuie să ia parte la tranzacție
și potențiali parteneri contractuali, alți agenți, platforme de intermediere,
administrația clădirii, societăți financiare, autorități publice sau private, care pot
face cunoscute și au nevoie de informații despre obiecte, asigurări)
prestatori ai operatorului (de ex. consultant fiscal, întocmire state de plată,
avocat), precum și autorități (asigurator social, autoritate financiară, alte
autorități), reprezentați legali (în cazul impunerii drepturilor sau apărarea
împotriva solicitărilor sau în cadrul procedurilor autorităților) sau întreprinderi,
care activează în cadrul asistenței în legătură cu infrastructura IT (software,
hardware) în calitate de prestator.
În nici un caz datele Dvs. nu sunt date mai departe în scopuri de
publicitate

sau

întreprinderile

alte
de

asemenea.

prestări

servicii

Angajații
sunt

noștri,

obligate

precum
să

și

păstreze

confidențialitatea, precum și să respecte reglementările în legătură cu
protecția datelor.
Portabilitatea datelor:

Nu există dreptul de portabilitate a datelor.

Sursa datelor:

De la promotorul serviciilor, potențial locatar, respectiv de la administrația
anterioară sau colectare proprie în legătură cu relația de afaceri

Nu este prevăzută o transmitere către destinatari dintr-o terță țară (în afara UE) sau către o organizație
internațională. Nu există proces decizional automatizat (profiling). Indicarea datelor este necesară pentru ca relațiile
contractuale să poată fi derulate corespunzător.
În calitate de persoană vizată aveți în general dreptul la informare, corectare, ștergere, limitare, opoziție și portabilitate
în cadrul reglementărilor legale. Pentru a face uz de aceste drepturi, că rugăm contactați: ECS RETAIL PARK SRL,
Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 71-73, ap. 33, județul Cluj.
Dacă sunteți de părere că prelucrarea datelor Dvs. contravine legilor în materie de protecția datelor, sau că drepturile
Dvs. în legătură cu protecția datelor au fost încălcate în orice alt mod, aveți libertatea de a depune o plângere la
Autoritatea pentru Protecția Datelor.
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