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Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Informaţii Generale
Începând cu data de 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind
protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date ("Regulamentul").
Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și
crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.
Astfel, considerăm că este un moment potrivit să vă informam cum protejăm datele dumneavoastră
personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului.
Pentru a vă veni în întâmpinare, în scopul unei corecte și complete informări vă vom
răspunde la o serie de întrebări relevante, prezentându-vă totodată, întrebărilor și răspunsurilor
furnizate, declarația operatorului de protecție a datelor privind site-urile web și, în același timp,
informații pentru persoanele vizate în temeiul articolelor 13 și 14 din Regulament.
Totodată, vă informăm că, pentru a ne alinia cerințelor referitoare GDPR, am dezvoltat măsuri
tehnice, fizice și organizatorice care sunt destinate sa pună în aplicare în mod eficient principiile de
protecția a datelor obtinute prin intermediul contractelor de amanet, CV-urilor, am suplimentat
documentele nostre cu Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Declaratie de
consimtamant privind prelucrarea datelor intre noi și clientii, angajatii noștri.
a) Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire
la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile dumneavoastră privind această
procesare în conformitate cu Regulamentul general 679/2016 privind protecția datelor (“GDPR”) și
legislația națională în vigoare.
b) Operatorul
Societatea BERTUS S.R.L cu sediul în mun. Baia Mare, str. Salcâmului, nr. 1, jud.
Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mauramureș sub nr. J24/790/2003, având
Cod Unic de Înregistrare 15618493, în calitate de Operator de date, suntem responsabili pentru
procesarea datelor descrisă în cele ce succed. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea
datelor, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le
puteți găsi mai jos.
c) Ofițer de protecție a datelor
Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând următoarea
adresa de email: dpo@amanet.ro

2. Informaţii cu privire la Procesare
SC Betus SRL acordă o atenție sporită protecției datelor dumneavoastră personale și
respectă cu strictețe reglementările legale privind confidențialitatea datelor.
Informațiile personale sunt colectate pe acest site numai în măsura în care este necesar din punct
de vedere tehnic. Informațiile nu sunt niciodată vândute sau transmise terților pentru niciun motiv.
Pezenta informare vă oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care este asigurată
această protecție, a tipului de informații colectate precum și o detaliere a scopului colectării.
Vom prelucra în mod legal, echitabil și transparent datele cu caracter personal ale
persoanelor vizate obtinute din contractele de amanet, vanzari de bijuterii, produse electronice sau
auto-moto, CV-uri, în conformitate cu prevederile legale ale Regulamentului 2016/679 privind
portectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulatie a acestor date.
„Date cu caracter personal” = orice informație privind o persoana fizica identificata sau
identificabila (persoana vizată) direct sau indirect (numele și prenumele, adresa, serie și numar
buletin, CNP, numar de telefon, studii, loc de munca, experiența, adresa de email, etc).
a) Utilizarea datelor personale:
SC Betus SRL colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastră personale obtinute în urma
unui consimtamant in urmatoarele scopuri:
- in scopul prestarii serviciilor de amanet (intocmirea contractelor de amanet având ca și garantii,
obiecte din aur, argint, obiecte electronice sau auto-moto);
- în scopul prestarii serviviilor de vanzare obiecte aur, argint, electronice, auto-moto;
- în scopul gasirii candidatului potrivit pentru posturile disponibile;
- în scopul indeplinirii unei obligații legale ce ii revin operatorului;
- în scopul de a proteja interesele vitale ale persoanei vizate;
- în scopul indeplinirii unei sarcini care servește unui interes public, sau care rezulta din
exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul;
- în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terta parte;
b) Beneficiarii datelor;
- autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale);
- furnizorii implicati in mod direct/indirect in activitate (furnizori de servicii, imputerniciti
conform art. 28 GDPR);
- Alte organisme externe, în măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul sau o transmisie
este permisă din cauza unui interes predominant.
Asigurăm, prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu
caracter personal în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor, pentru a garanta
un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o
țară în care se utilizează în mod obisnuit un alt nivel de protecție a datelor și pentru care nu există
nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter
personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege. Pentru
mai multe informații despre protectia corespunzătoare a transferului internațional de date sau a
copiei acestora, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor prin email la adresa:
dpo@amanet.ro
c) Pastrarea datelor personale
Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pană la momentul încetării relației
contractuale, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele
dumneavoastră în scopul de a le prezenta autorităților publice, spre exemplu autorităților fiscale.
Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice în scopul
îndeplinirii unei obligații legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

d) Transferuri internaționale de date
În prezent, datele sunt păstrate în locațiile noastre din Romania. În cadrul executării
contractuale, datele persoanelor vizate ar putea fi utilizate și în afara Uniunii Europene.
În cazul în care va fi necesar să transferăm informațiile dumneavoastră către alte societăți
sau prestatori de servicii din țări din afara Spațiului Economic European (SEE). (SEE este alcătuit
din țările Uniunii Europene, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia) vom avea în vedere faptul
că acestea au legi echivalente în ceea ce privește protecția datelor și a vieții private. Acest tip de
transfer de date poate avea loc dacă serverele noastre (respectiv, locul unde stocăm datele) sau
furnizorii și prestatorii noștri își au sediul în afara SEE.
Dacă transmitem datele dumneavoastră către o țară din afara SEE, ne vom asigura că acestea sunt
protejate corespunzător. Ne vom asigura întotdeauna că există un contract legal care acoperă transferul de
date, în conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeană (https://ec.europa.eu/info/law/lawtopic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transferpersonal-data-third-countries_en).
În plus, dacă se consideră că țara nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, atunci
vom cere terței părți să încheie un contract care să reflecte aceste standarde.

3. Notificare de securitate
Deoarece păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastră cu caracter personal este o
prioritate pentru noi, am constituit echipe de securitate specializate, care analizează și îmbunătățesc
în mod constant măsurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor cu caracter personal
împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere.
Pentru ca datele dumneavoastră personale să nu fie accesibilie terților, luăm toate măsurile
tehnice și organizaționale care se impun în vederea salvării acestora într-un format adecvat. Cu toate
acestea, securitatea totală a datelor nu poate fi garantată atunci când se comunică prin e-mail; din
acest motiv, vă recomandăm ca transmiterea către noi a informațiilor confidențiale să o realizați prin
intermediul serviciilor poștale.

4. Drepturile persoanelor vizate
Ca și persoană vizată, puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment
și în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus la punctul 1. c) în
vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt
următoarele:
- Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate
(dreptul de acces, articolul 15 GDPR);
- Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de
acces, art. 16 GDPR);
- Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter
personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către
alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR);
- Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării,
articolul 18 GDPR);
- Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat
în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator
(dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR);
- Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție,
articolul 21 GDPR);
- Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care
se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza
consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7
GDPR);

- Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea
datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere,
articolul 77 GDPR;
Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Din acest motiv, vă stăm la dispoziție
pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
Pentru a fi mai aproape de nevoile dumneavoastră, în scopul facilitării accesului la datele
dumneavoastră personale, la nivelul companiei, am numit un responsabil cu protecția datelor, care
poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor
personale.
Totodată, vă reamintim că vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor
dumneavoastră personale în orice moment; aveți dreptul la informații privind datele personale
salvate, originea și destinatarii, precum și despre scopul salvării acestora, în orice moment.
Vă puteți exercita drepturile anterior menționate, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin
simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din mun. Baia Mare, str. Salcâmului, nr. 1, jud.
Maramureș sau contactând ofițerul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând
următoarele date de contact: email: dpo@amanet.ro

