NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
S.C RECON S.A este o companie de prestări servicii și execuție lucrări în domeniul
construcțiilor care își propune să ofere servicii performante clienților săi. Firma noastră
acordă o mare importanță informării clienților, astfel încât începând cu data de 25.05.2018,
data de intrare în vigoare a Regulemtnului General privind Protecția Datelor (RGDP), dorim
să vă asigurăm că SC RECON SA acordă o atenție deosebită protecției datelor cu caracter
personal, atât în ceea ce privește prelucrarea și libera circulație a acestora, administrarea în
condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, cât și în ceea ce privește drepturile
persoanelor vizate și modalitățile concrete de exercitare a acestora.
SC RECON SA prelucrează datele cu caracter personal furnizate de clienți în
conformitate cu RGDP și legislația aplicabilă, în scopuri asociate activitatii de servicii si
comerciale in cadrul executării/derulării contractului/contractelor încheiate cu societatea
noastră, cum ar fi: ofertare, contractare, facturare, s.a.
Datele furnizate de clienți, inclusiv cele cu caracter personal folosite în derularea
relațiilor comerciale (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail ale reprezentanților
legali sau ale persoanelor de contact ale companiei dumneavoastră) NU vor fi transferate în
afara teritoriului României.
În vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal operatorul a luat
anumite măsuri prevăzute de Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime de
securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, astfel:
S.C. RECON S.A utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici
aplicate salariaţilor și procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal
colectate conform prevederilor legale în vigoare.
Accesul la sistemele Societatii (servere) este controlat, fiind permisă utilizarea doar
anumitor date de către utilizatori, interzicând în paralel accesul la sisteme și baze de date și
informații confidențiale ale Societății.
Personalul S.C. RECON S.A este instruit în ceea ce privește securitatea și
confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate.
Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restricţionat
cu cont/user și parola.
Utilizatorii accesează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu.
Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de utilizatori
autorizați. Sistemul informațional înregistrează cine a făcut modificarea, data și ora
modificării.
Periodic, bazelor de date cu caracter personal li se execută copii de siguranță care se
stochează conform prevederilor legale.
Datele cu caracter personal nu vor fi instrăinate sub nicio formă terţelor persoane
străine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate în acest sens.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă
imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile mai sus indicate.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi
cât mai curând posibil.

În conformitate cu prevederile GDPR și ale legislației aplicabile, menționăm că puteți
beneficia de următoarele drepturi afernte prelucrării datelor cu caracter personal: (i) dreptul
de a fi informat, (ii) dreptul de acces la date, (iii) dreptul la rectificare, (iv) dreptul la ștergerea
datelor (dreptul de a fi uitat), (v) dreptul la resticționarea datelor, (vi) dreptul la portabilitatea
daterlo, (Vii) dreptul la opoziție), (Viii) dreptul de a nu fi subiect al unei decizii individuale
automate, (ix) dreptul de a vă adresa autorităților sau de a apela la o instanță de judecată.
Drepturile menționate mai sus, cu excepția celor prevăzute la pct. (ix) pot fi exercitate
printr-un mesaj scris, comunicat la adresa recon@reconbv.ro, sau la adresa sediului social
al SC RECON SA.
Vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o și vă asigurăm că vă vom oferi
în continuare serviciile pe și producele pe care vi le doriți. dreptul de a vă adresa justiţiei.

