POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
conform Regulamentului 2016/679/UE
SC Micromedia System SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră
și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este
important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile
legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de
persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.mst.ro, clienți, potențiali clienți) în
cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru
scopurile de mai jos.
Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr.
679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date, SC Micromedia System SRL administrează în condiții de siguranță și numai
pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre
dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării produselor SC
Micromedia System SRL
Scopurile pentru care se colecteaza datele dvs.cu caracter personal:
- imbunatatirea serviciilor furnizate clientilor prin intermediul site-ului SC Micromedia
System SRL- www.mst.ro;
- activitati comerciale de vanzare produse – incheiere contracte vanzare-cumparare;
urmarire si monitorizare a vanzarilor.
- in scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de
date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii
evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și
exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea
eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram:
Pentru imbunatirea serviciilor furnizate de site-ul www.mst.ro pentru clienti si
potentiali clienti: nume, prenume, adresa, e-mail, numar telefon, adresa IP,
informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit
website-ul.

Pentru activitati comerciale:
Avand in vedere:
- faptul ca in contractele incheiate exista date cu caracter personal ale persoanelor
fizice care reprezinta partile ori care au fost desemnate ca persoane de contact/ori cu
responsabilitati care privesc executarea contractului;
- faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este
necesara si obligatorie in in vederea incheierii si executarii contractelor;
- faptul ca fiecare dintre parti are calitatea de operator de date cu caracter personal, in
numele sau, apartinand persoanelor fizice cu puteri de reprezentare, persoane de
contact sau apartinand angajatilor fiecarei parti ale caror date sunt prelucrate in
vederea ori in legatura cu incheierea si executarea obligatiilor contractuale derivate din
contract;
- in scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de
date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii
evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și
exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea
eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
- datele cu caracter personal mentionate mai sus ca atare sau in orice asociere
sunt reprezentate de urmatoarele categorii: numele, prenumele, functia,
semnatura, numar de telefon, adresa de email sau orice alte date in baza carora
poate fi identificata, direct sau indirect o persoana fizica reprezentand una din
parti pentru executarea contractului.

Care sunt drepturile Dvs.?
In calitate de persoana vizata(persoana fizica), aveti urmatoarele drepturi, conform
Regulamentului:
a) dreptul la acces: - puteti obtine de la noi o confirmare ca
prelucram ori nu datele cu caracter personal care va privesc si la cerere veti

primi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.Solicitarea dvs. poate
primi raspuns nostru in orice modalitate dorita de dvs.(inclusiv email).
b) deptul la rectificarea daterlor cu caracter personal: - aveti
dreptul de a obtine de la noi rectifiarea datelor cu caracter personal inexacte,
precum si completarea datelor cu caracter personal incomplete.
c) dreptul de stergere a datelor cu caracter personal: - in anumite
circumstante , puteti cere ca datele personale pe care le detinem despre dvs.
sa fie sterse din evidentele noastre.
d) dreptul la restrictionarea prelucrarii: - in anumite conditii aveti
dreptul de a restrange prelucrarea datelor dvs,personale de catre noi.
e) dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: - aveti
dreptul de a primi datele cu caracter personal care au fost prelucrate despre
dvs. intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit in mod
automat, avand dreptul de a transmite aceste date altui operator, in cazul in
care aceste date sunt prelucrate automat, in temeiul consimtamantului dvs.
exprimat conform Regulamentului General UE privind protectia datelor.
f) dreptul la opozitie: -aveti dreptul de a va opune in orice moment,
din motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, ca datele
cu caracter personal ce va vizeaza, sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia
cazului in care exista dispozitii legale contrare.
g) dreptul de retragere oricand a consimtamantului: - va puteti
retrage oricand consimtamantul, fara afetarea prelucrarilor anterioare, in cazul
prelucrarilor datelor cu caracter personal se realizeaza in temeiul acordului dvs.
Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisa, semnata
si datata, transmisa la adresa SC Micromedia System SRL, str.Libertatii, nr.2,
Craiova, email:office@mst.ro sau la fax:0251 306031.
De asemenea, in calitate de persoana vizata aveti dreptul de a va adresa
Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal si justitiei.

In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dvs.
privind protectia datelor, SC Micromedia System SRL va raspunde incepand cu
25 mai 2018 in termenul standard de 30 zile, acest termen poate fi prelungit
maximum 60 de zile, in conditiile prevazute Regulamentul General UE 679/2016
privind protectia datelor.
Durata prelucrari datelor:
Prelucrarea inclusiv stocarea se realizeaza pe durata de valabilitate a
contractelor la care se adauga 3 ani de la incetarea relatiei contractuale, sau pe o
durata de maximum 1 an, in cazul in care nu s-a incheiat o relatie contractuala cu dvs.,
daca printr-o prevedere legala aplicabila nu este necesra pastrarea pe o perioada mai
mare.
Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai mare de timp se
poate face pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, cercetare/studii de
piata si urmarire executare contracte.
Fiecare parte se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal ale
persoanelor vizate, in numele si pe seama sa si exclisiv cu executarea contractelor in
conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Partile se obliga sa se asigure ca angajatii fiecareia care prelucreaza datele cu
caracter personal ale persoanelor vizate sunt tinuti de obligatia de confidentialitate pe
durata contractelor si o durata nelimitata dupa incetarea contractului si respecta
indicatiile societatii cu care are relatii de munca, utilizand aceste date exclusiv pentru
scopul incheierii si executarii obligatiilor contractuale ale contractelor incheiate.
Prin bifarea faptului ca sunteti de acord cu conditiile generale si Politica de
prelucrare a datelor cu caracter personal sau, dupa caz, prin continuarea utilizarii siteului nostru ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteti de acord cu aceasta Politica de
prelucrare a datelor cu caracter personal.
Informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra,
in format actualizat, pe site-ul www.mst.ro, respectiv, la cerere, in format fizic la sediu
societatii noastre.

