
 

S.C. PANOVIA PROD S.A. 

Bd. Tineretului, Nr. 2-4, Localitate Oltenita, Judetul Calarasi, Romania, Tel./Fax 0242.515.921   

CUI 5754757, Reg. Com. J51/397/1994 

 
NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM ART. 13 SI 

14 DIN REGULAMENTUL (UE) NR.2016/679 

 

S.C PANOVIA PROD S.A cu sediul social in Bd. Tineretului, Nr. 2-4, Oltenita, Calarasi, Romania, 

inregistrata la la Oficiul Registrului Comertului sub nr J51/397/1994, Cod de inregistrare fiscala (C.I.F.) 

RO5754757, reprezentata prin Director Executiv Dl Martoiu Sabin, colecteaza si prelucreaza date 

personale, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) privind protectia datelor. Va comunicam 

aceasta Nota de informare pentru a va oferi imagine de ansamablu asupra practicilor noastre cu privire 

la: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea sau extragerea, consultarea, 

utilizarea, divulgarea prin transmitere a datelor cu carcater personal (actiuni denumite in continuare 

“Prelucarea”) informatiilor de orice fel (denumite in continuarea “Date cu caracter personal”)despre 

dumneavoastra (denumita in continuare “Persoana vizata”), in legatura cu activitatea desfasurata de 

dumneavoastra in relatia S.C. PANOVIA PROD S.A. 

Persoana vizata este persoana fizica ale carei date personale sunt obiect al prelucrarii si care poate  

fi reprezentantul furnizorului, sau orice alte persoane fizice din cadrul organizatiei furnizorului, ale caror 

date personale sunt comunicate de furnizor subscrisei.  

 Pentru a putea stabili si mentine relatii contractuale, este necesar sa prelucram anumite informatii 

care se refera la dumneavostra. In acest caz, ne vom baza prelucrarea datelor cu caracter personal care se 

refera la dumneavostra, pe necesitatea prelucrarii in vederea incheierii/executarii contractului dintre 

dumneavostra si noi, precum si pe alte temeiuri legale. In acest caz, este posibil sa prelucram urmatoarele 

date cu caracter personal: nume si prenume, adresa de email, numar de telefon, pozitie/functie la locul de 

munca, semnatura, date referitoare la autovehiculul de serviciu. 

 Datele sunt necesare  

• in scop contractual (in vederea incheierii si executarii Contractelor/conventiilor de vanzare-

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) 

S.C. PANOVIA PROD S.A. declara ca va opera doar cu acele date ce sunt necesare pentru atingerea 

scopurilor mai sus mentionate. Acestea vor fi prelucrate pe durata desfasurarii relatiilor de afaceri, 

respectiv pana la expirarea tuturor obligatiilor contractuale, dupa care se arhiveaza pe durata 

termenului general al prescriptiei.  

Datele sunt obtinute in parte, direct de la dumneavoastra (partenerii contractuali), in parte din 

surse publice.  

Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele aratate mai sus se va face numai cu consimtamantul 

dumneavostra.  



 

Prelucrarea datelor se face cu respectarea cerintelor minime de securitate pentru a preveni 

utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date si vom preveni incalcarea securitatii datelor cu caracter 

personal (incident de Securitate), in conformitate cu legislatia aplicabila.  

Persoanele care lucreaza in numele S.C. PANOVIA PROD S.A. cu date cu caracter personal au 

prevazute clauze de confidentialitate in contractul/fisa postului si prelucreaza datele in conformitate cu 

procedurile interne privind prelucrarea datelor.  

Temeiul prelucrarii 

 Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile 

mentionate mai sus este: contractul/conventia de vanzare-cumparare a produselor sau prestare de servicii; 

prevederile legale in vigoare; consimtamantul dumneavoastra.  

 Destinatarii datelor  

 In vederea desfasurarii activitatii in legatura cu contractul, a indeplinirii obligatiilor legale si 

obiectivelor de marketing, comunicam aceste date catre operatori terti sau imputerniciti, autoritati 

publice.  

 Drepturile persoanelor vizate 

 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 

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si 

semnata la sediul societatii din Oltenita, Bd. Tineretului, Nr. 2-4, sau la consilierul pentru protectia 

datelor cu caracter personal, pe adresa de email: dataprotection@panovia.ro 

 

 

Nume si prenume (reprezentant legal/imputernicit reprezentant legal) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Semnatura  

………………………………….. 

Data 

………………………………….. 

http://www.dataprotection.ro/

