
 

 

Declarație de consimțământ 
 

Sunt de acord ca S.C. PANOVIA PROD S.A. să fie autorizată să colecteze, inregistreze, organizeze, 
structureze, stocheze, modifice sau extraga, consulte, utilizeze, divulge prin transmitere datele mele 
personale necesare bunei desfasurari a relatiilor contractuale intre 
…………………………………………………………………………………………..., pe care o reprezint si S.C. PANOVIA PROD S.A., 
in următoarele scopuri:  

 

• in scop contractual (in vederea incheierii si executarii contractelor/conventiilor de vanzari-

cumparare a produselor sau prestare de servicii de catre societatea noastra).  

• In scop legal (in vederea indeplinirii unei obligatii legale a subscrisei)  

• In scop de marketing (informarea in legatura cu produsele /serviciile noi; invitatii la evenimente, 

etc) 

Datele cu caracter personal prelucrate de catre S.C. PANOVIA PROD S.A: nume si prenume, adresa de 

email, numar de telefon, pozitie/functie la locul de munca, semnatura, date referitoare la autovehiculul de 

serviciu. 

 
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea 

datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect 
ulterior printr-o notificare catre S.C. PANOVIA PROD S.A. sau prin transmiterea unui e-mail catre 
dataprotection@panovia.ro.  

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii 
datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).  

S.C. PANOVIA PROD S.A. va prelucra datele dumneavoastra pe intreaga perioada a desfasurarii 
relatiilor de afaceri cu …………………………………………………………………………………. sau pana la momentul in care 
ni se va solicita incetarea prelucrarilor datelor dumneavoastra cu caracter personal. 

  
 În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția 

datelor de către S.C. PANOVIA PROD S.A în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru 
pentru protecția datelor la adresa de e-mail: dataprotection@panovia.ro 

 
Regulamentul confera mai multe drepturi persoanelor carora li se prelucreaza date personale: 

• Dreptul la informare (art. 13 si 14) 

• Dreptul de acces (art. 15) 

• Dreptul la rectificare (art.16) 

• Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat” – art. 17) 

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18) 

• Dreptul la portabilitatea datelor (art.20) 

• Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate individuale (art. 22)  

• Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor (art. 34)  

• Dreptul de acces la justitie 

Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii de supraveghere ( cand v-au fost incalcate 
drepturile) pe site-ul web www.dataprotection.ro 
 

mailto:dataprotection@panovia.ro
http://www.dataprotection.ro/


 

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele 
personale în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  
Acest formular este valid numai în cazul în care această casuță este bifată cu X. 
 

  
Nume si Prenume/Semnatura……………………………………………………………………………………………….. 
Functie…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresa email………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nr telefon………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr inmatriculare autovehicul…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
Data 

 

 


