POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

I. INFORMAȚII GENERALE
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre
preocupările principale ale ATDS SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L. (ATDS), cu
sediul în București, sector 2, în calitate de operator de date.
ATDS este dedicat protejării siguranței și confidențialității informațiilor care i-au fost
încredințate. Ca parte a acestei obligații fundamentale, ATDS se angajează să
protejeze și să folosească informațiile personale aparținând persoanelor vizate
(denumite în continuare „date cu caracter personal”), care au fost colectate online.
În general, intenția noastră este să colectăm doar datele cu caracter personal care
sunt furnizate voluntar de vizitatorii online, astfel încât să putem oferi informații și /
sau servicii persoanelor respective.
Așadar, această politică de confidenţialitate se aplică pentru vizitatorii siteului www.vintu.net şi explică modul în care ATDS foloseşte şi protejează informaţiile
tale personale furnizate în timpul utilizării site-ului.
Dacă intrați pe website în secţiuni unde se derulează aplicaţii speciale (de
exemplu, inscriere cursuri, contul meu etc.), înainte de a le folosi, vă rugăm să citiți
cu atenţie termenii şi condiţiile speciale de utilizare a acestora.
Totodată, vă punem în vedere că atunci când utilizați site-uri ale terţilor, site-uri pe
care apar link-uri către website-ul www.vintu.net sau care fac publicitate pe site-ul
www.vintu.net, vi se vor aplica politicile acestora de confidențialitate pe care
recomandăm să le citiți.
Prin acordul dumneavoastră exprimat prin accesarea şi utilizarea www.vintu.net,
datele dumneavoastră cu caracter personal şi orice alte informaţii furnizate de
dumneavoastră pot fi prelucrate şi utilizate de ATDS în scopul furnizării serviciului
sau în scopul realizării unui interes legitim al ATDS pentru îmbunătăţirea serviciilor
sale.

II. CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM PRIN INTERMEDIUL WEBSITEULUI? ÎN CE SCOPURI?
Informațiile furnizate voluntar prin intermediul website-ului www.vintu.net
Când utilizați formularul de pe site, când vă abonați la newsletter-ul nostru sau când
ne contactati prin e-mail, ne comunicați și ne dați acces în mod voluntar la informații/
date personale. Aceste informații/date pot să includă numele, prenumele, adresa de
e-mail, numărul de telefon, data nașterii, adrese de corespondență / de domiciliu,
date de facturare.
Vă asigurăm că aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și
confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim și nu vindem informații către
terți.

Informații colectate automat
Când navigati pe website-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita
dumneavoastră. Aceste informații pot să includă adresa IP, sistemul de operare,
browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați
interacționat cu website-ul www.vintu.net. Putem colecta aceste informații prin
folosirea cookie-urilor și doar cu acceptul dumneavoastră.

III. TEMEIURILE JURIDICE CARE STAU LA BAZA PRELUCRĂRII DATELOR
DVS. CU CARACTER PERSONAL
ATDS colectează în general doar datele cu caracter personal necesare pentru a vă
îndeplini solicitarea, respectiv scopul prelucrării. Veți fi înștiințat cu privire la acest
fapt la punctul de colectare.
Legea ne permite să prelucrăm date cu caracter personal, atâta timp cât avem un
temei juridic pentru a face acest lucru. De asemenea, legea ne obligă să vă
informăm care sunt aceste motive. Drept urmare, atunci când prelucrăm datele dvs.
cu caracter personal, ne vom baza pe una dintre următoarele condiții de prelucrare:
Încheierea/Executarea unui contract: acest temei există atunci când
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a ne
îndeplini obligațiile în baza unui contract.
 Obligația legală: acest temei există atunci când ni se solicită să prelucrăm
datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală, cum ar
fi păstrarea evidenței în scopuri fiscale sau furnizarea informațiilor către un
organism public sau o agenție guvernamentala;
 Interesul legitim: vom prelucra informații despre dvs. acolo unde este în
interesul nostru legitim în conducerea afacerii noastre sau pentru a continua
această afacere, atât timp cât nu sunt încălcate interesele si drepturile
fundamentale ale dvs.; sau
 Consimțământul dvs.: în unele cazuri, vă vom solicita permisiunea specifică
pentru a prelucra o parte din datele dvs. cu caracter personal și vom prelucra
datele dvs. cu caracter personal în acest fel numai dacă sunteți de acord.
Puteți retrage consimțământul dvs. în orice moment, contactând ATDS la
adesa de e-mail info@vintu.net


Exemple de „interese legitime” menționate mai sus sunt:


Furnizarea de informații și / sau servicii persoanelor care vizitează site-ul
nostru web sau furnizarea de informații despre oportunitățile de angajare;



Îndeplinirea obligațiilor fiscal;



Prevenirea fraudelor sau activității infracționale și protecția sistemele IT;



Personalizarea experienței online a individului și îmbunătățirea performanței,
capacitatea de utilizare și eficiența prezenței online a ATDS;



Efectuarea și analiza activităților noastre de marketing;



Îndeplinirea obligațiilor de responsabilitate corporativă și social;



Exercitarea drepturilor fundamentale în UE în conformitate cu articolele 16 și
17 din Carta drepturilor fundamentale, inclusiv libertatea noastră de a
conduce o afacere și dreptul la proprietate.

ATDS nu solicită și nu colectează cu bună știință date cu caracter personal ale
copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă servicii specifice (cu excepția
cazului în care este obținut în prealabil acordul explicit al părintelui sau custodelui)
sau cu vârsta mai mică de 14 în restul situațiilor.
IV. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?
Conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016
Regulamentul General privind protectia datelor) aveţi următoarele drepturi:
Dreptul de retragere a consimțământului
În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, va puteti retrage
consimțământul în orice moment, prin transmiterea unui e-mail pe adresa de e-mail:
info@vintu.net
Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere la Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(http://www.dataprotection.ro/) precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dreptul de acces
Aveti dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu
date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveti dreptul de acces
la datele respective.
Dreptul la rectificare
Aveti dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, care vă
privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveti
dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete,
inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
În situațiile în care: (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor,
(2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei legal pentru prelucrare, (3) vă
opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește
prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul
de a obține ștergerea datelor care vă privesc.
Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveti dreptul de a obține din partea ATDS restricționarea prelucrării în cazul în care
se aplică unul din următoarele cazuri:
(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să
verificăm exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs.
ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează
asupra drepturilor dvs.
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni leați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat
și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea
noastră, în cazul în care:
(i) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera
(a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul
articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
(ii) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege.
Puteți transmite solicitări legate de orice aspecte privind confidențialitatea și
prelucrarea datelor cu caracter personal pe adresa dedicată info@vintu.net sau
folosind orice alte modalități de contact utilizate în relația cu clienții, în atenția
Responsabilului cu Protecția Datelor al deținătorului websiteului. Toate mesajele vor
primi răspuns conform prevederilor legale. Cu toate acestea, trebuie să aveți în
vedere că, din motive tehnice, pentru a pune în aplicare solicitările sau opțiunile
dumneavoastră, este posibil să fie necesare câteva zile, timp în care ATDS va
continua să prelucreze datele dvs. personale pe baza opțiunilor anterior exprimate.
În anumite cazuri excepționale, opțiunile dvs. vor putea fi implementate doar în
legătură cu campaniile promoționale viitoare.
Dacă nu sunteți de acord cu condiţiile de utilizare de către dvs. a website-ului
şi a datelor cu caracter personal de către ATDS, aveți dreptul de a nu mai
utiliza acest web site.

