Politica de confidențialitate
POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTR? CU CARACTER
PERSONAL
Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastr? cu caracter
personal pe care le prelucr?m, modalit??ile ?i scopurile în care le colect?m, în ce situa?ii transfer?m date cu
caracter personal, precum ?i drepturile ?i op?iunile de care dispune?i în acest sens. În acela?i timp, Politica de
Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal detaliaz? modul în care prelucr?m datele cu caracter personal în
gestionarea rela?iei cu clien?ii, cel mai adesea pentru a v? ?ine la curent cu cele mai recente evolu?ii sau
evenimente din domeniul dumneavoastr? de interes.
OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTR? CU CARACTER PERSONAL
Operatorul în rela?ia cu datele Dvs. cu caracter personal este Leier Rom SRL cu sediul în Cluj, Cluj-Napoca,
str. Horea nr. 6, înregistrat? la Registrul Comer?ului sub nr. J12/2710/2014, CUI RO 16615290 în calitate de
proprietar al website-ului www.leier.ro.
CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE
Datele cu caracter personal pe care le prelucr?m pot include:
Datele rezultate din navigarea Dvs. pe pagina noastr? de internet colectate prin intermediul cookie-urilor
?i a tehnologiilor similare

TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Orice opera?iune de prelucrare a datelor dumneavoastr? cu caracter personal va fi efectuat? pe baza unuia
dintre temeiurile juridice de mai jos:
Prelucrarea este necesar? pentru încheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastr? sunte?i
parte;
Prelucrarea este necesar? în vederea respect?rii unei obliga?ii legale a operatorului;
Prelucrarea este efectuat? în temeiul consim??mântului dumneavoastr?;
Prelucrarea este necesar? în vederea protej?rii intereselor vitale ale dumneavoastr? sau ale altei
persoane fizice;
Prelucrarea este necesar? în scopul intereselor legitime ale Dvs. sau ale unui ter?, cu excep?ia cazurilor
în care interesele sau drepturile ?i libert??ile dumneavoastr? fundamentale prevaleaz? asupra acestor
interese;
În cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se va face dac?, pe lâng? un temei juridic general de
prelucrare a datelor, vor fi întrunite ?i una dintre urm?toarele condi?ii specifice de prelucrare:

A fost ob?inut consim?imântul persoanei vizate;
Avem o obliga?ie legal? de prelucrare a acestor categorii de date;
Prelucrarea este necesar? pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept în instan??.

ÎN CE SCOPURI V? PRELUCR?M DATELE CU CARACTER PERSONAL?
V? putem folosi datele cu caracter personal în urm?toarele scopuri („Scopuri Permise”):
Oferirea de servicii de consultan?? în domeniul construc?iilor;
Gestionarea ?i administrarea rela?iei contractuale cu clien?ii no?tri;
Respectarea obliga?iilor noastre legale;
Analizarea ?i îmbun?t??irea produselor, serviciilor ?i comunic?rilor noastre c?tre dumneavoastr?,
inclusiv (întrucât avem un interes legitim s? ne înbun?t??im în mod continuu produsele si serviciile)
efectuarea de sondaje în rândul clien?ilor cu privire la nivelul de satisfac?ie al clien?ilor cu privire
produsele si serviciile oferite.
În orice scop aferent ?i/sau auxiliar oric?rora dintre cele de mai sus, sau în orice alt scop pentru care
datele dumneavoastr? cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legisla?iei aplicabile.

CÂT TIMP P?STR?M DATELE DUMNEAVOASTR? CU CARACTER PERSONAL?
Leier Rom SRL a implementat m?suri tehnice ?i organizatorice pentru organizarea procesului ?i a criteriilor
specifice pentru p?strarea datelor dumneavoastr? cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de
arhivare).
Vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în
Scopurile Permise, ori atunci când v? retrage?i consim??mântul (dac? este cazul) ?i nu mai exist? motive
legitime ?i imperioase care justific? prelucrarea în continuare de c?tre Leier Rom SRL (inclusiv obliga?ia
legal? de a continua s? stocheze datele respective) ?i care prevaleaz? asupra intereselor, drepturilor ?i
libert??ilor dumneavoastr?.
DREPTURILE DUMNEAVOASTR? ÎN LEG?TUR? CU PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
Sub rezerva anumitor condi?ii legale, ave?i urm?toarele drepturi în leg?tur? cu prelucrarea datelor
dumneavoastr? cu caracter personal:
Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastr? pe care le
de?inem;
Dreptul la rectificarea oric?ror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
Dreptul la opozi?ie sau la restric?ionarea utiliz?rii de c?tre noi a datelor dumneavoastr? cu caracter
personal;

Dreptul de a v? retrage consim??mântul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baz? de consim??mânt;
Dreptul la ?tergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal, în situa?iile în care v-a?i retras
consim??mântul, prelucrarea nu mai este necesar? sau prelucrarea respectiv? este contrar? legii;
Dreptul la portabilitatea datelor ce v? permite s? primi?i o copie a datelor prelucrate pe care le-am
primit de la dumneavoastr? sau s? le transmitem unei alte entit??i indicate de dumneavoastr?;
Dreptul de a v? retrage consim??mântul pentru prelucr?rile efectuate pe baz? de consim??mânt.
Retragerea consim??mântului dumneavoastr? nu va afecta legalitatea prelucr?rii pe baza
consim??mântului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care v? retrage?i consim??mântul,
Leier Rom SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastr? cu caracter personal ?i va lua m?surile
corespunz?toare pentru ?tergerea datelor dumneavoastr? cu caracter personal. Leier Rom SRL va putea,
totu?i, prelucra datele dvs. cu caracter personal dac? exist? un alt temei legal pentru respectiva
prelucrare.

Dac? dori?i s? v? exercita?i drepturile men?ionate mai sus, v? rug?m s? ne contacta?i, folosind urm?toarele
detalii de contact:
ADRESA: Str. Horea nr. 6, ap.8, Cluj Napoca
E-mail: dataprotection@leier.ro
Fax: 0264530540

În ceea ce prive?te comunic?rile de marketing primite de la noi, pute?i, de asemenea, s? v? retrage?i
consim??mântul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ”dezabonare” de la subsolul fiec?rui mesaj
primit prin e-mail de la noi.
Pentru a ne conforma obliga?iilor legale de securitate ?i confiden?ialitate a datelor ce ne revin, atunci când v?
exercita?i unul dintre drepturile de care beneficia?i în calitate de persoan? vizat?, este posibil s? v? cerem s? v?
dovedi?i identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informa?ii necesare
pentru a verifica faptul c? solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.
Vom lua în considerare orice solicit?ri sau plângeri pe care le primim ?i v? vom transmite un r?spuns cu
respectarea termenelor prev?zute de lege. Dac? nu sunte?i mul?umit de r?spunsul nostru sau considera?i c?
prelucrarea este f?cut? cu înc?lcarea legisla?iei aplicabile, pute?i formula o plângere la autoritatea de
supraveghere a datelor din România: Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu
Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucure?ti, România.
ACTUALIZ?RI ALE ACESTEI POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Cea mai recent? actualizare a acestei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal a fost realizat? în
luna Mai 2018. Ne rezerv?m dreptul de a actualiza ?i modifica periodic aceast? Politic? de Prelucrare a Datelor
cu Caracter Personal, pentru a reflecta orice modific?ri ale modului în care prelucr?m datele dumneavoastr? cu
caracter personal sau orice modific?ri ale cerin?elor legale. În cazul oric?rei astfel de modific?ri, vom afi?a pe
pagina noastr? de internet versiunea modificat? a Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal ?i/sau o
v? vom pune la dispozi?ie în alt mod.
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