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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

Scop 

 Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, 

pentru a vă furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră 

activitate. COMVEX cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze 

confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată 

informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentei Politici de 

confidențialitate (denumită în cele ce urmează „Politica de confidențialitate”).  

Operator 

COMVEX S.A. este persoană juridică română cu forma juridică de societate pe acţiuni, fiind înregistrată şi funcţionând 

conform legislaţiei româneşti. COMVEX are sediul în portul Constanța, Incinta Port, Dana 80-84, jud. Constanța, cod 

fiscal 1909360, email: office@COMVEX.ro, cont bancar RO91 RZBR0000060016376332, deschis la Raiffeisen Bank., 

și este reprezentată legal de Viorel PANAIT - Director General, Președinte al Consiliului de Administrație.  

COMVEX este dedicată protejării confidențialității și caracterului privat al informațiilor care îi sunt încredințate. Ca parte 

a acestei obligații fundamentale, COMVEX se angajează să protejeze și să utilizeze în mod corespunzător informațiile 

cu caracter personal (denumite în cele ce urmează „Date cu caracter personal”) care au fost colectate atât în format 

electronic, cât și în format fizic. Prin prezenta vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal și cu privire la drepturile dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 – 

Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”), cu Legea de punere în aplicare a prevederilor GDPR, precum 

și cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter 

Personal cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

Principii generale 

Intră în categoria datelor cu caracter personal orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o 

persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un 

element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la 

unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale 

sau sociale.  

Următoarele principii sunt fundamentale în prelucrarea datelor Dvs. personale:  

• Transparență şi claritate: în momentul colectării și prelucrării datelor personale, veţi fi informat despre identitatea 

operatorului, a destinatarilor datelor, precum și despre motivele prelucrării. Datele Dvs. personale vor fi prelucrate 

exclusiv pentru scopurile şi în condiţiile prevazute în prezenta Politică de confidenţialitate şi nu vor fi prelucrate ulterior 

într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.  

• Legitimitate: colectăm şi prelucrăm date cu caracter personal doar atunci când avem un temei juridic. Utilizăm datele 

personale doar în scopuri comerciale adecvate, atunci când avem un interes legitim sau pentru respectarea unor 

obligații legale.  

• Minimizare: colectăm doar datele adecvate, relevante şi necesare în raport cu scopurile de prelucrare şi luăm toate 

măsurile pentru a ne asigura că prelucrarea acestora se realizează într-un mod care asigură securitatea datelor.  
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Folosirea mijloacelor automate de prelucrare  

În cursul activităților noastre, de obicei nu utilizăm procese decizionale automate în sensul Articolului 22 din GDPR. 

Dacă vom aplica astfel de procese în viitor, vom informa persoanele vizate, separat, în conformitate cu prevederile 

aplicabile.  

Divulgarea datelor  

Politica noastră este de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta 

Politică de confidențialitate.  Poate fi necesar să dezvăluim date cu caracter personal (inclusiv în forma acordării unui 

drept de acces) unor parteneri ai COMVEX (de ex. prestatori de servicii, consultanții legali și financiari) cu care am 

încheiat în prealabil acorduri contractuale adecvate, în condiţiile stabilite prin legislația UE și națională. Vom dezvălui 

date terților exclusiv în măsura necesară efectuării prelucrărilor pentru scopurile pentru care datele au fost iniţial 

colectate şi vom impune acestora obligaţii adecvate de confidenţialitate. COMVEX poate dezvălui datele în vederea 

conformării cu obligaţii stabilite în sarcina COMVEX în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea 

unei instanțe sau a altei autorități publice, precum un mandat sau o citație. COMVEX poate de asemenea să dezvăluie 

datele Dvs. cu caracter personal în cazul în care considerăm, cu bună credință, că o astfel de dezvăluire este necesară 

pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, 

precum şi pentru protejarea intereselor legitime ale COMVEX.  

Transferul datelor în afara UE/SEE  

Ca regulă generală, COMVEX nu transferă în afara Uniunii Europene/ Spațiului Economic European (SEE) datele dvs. 

cu caracter personal. 

Perioada de retenție  

COMVEX a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal. Vom înceta să prelucrăm oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal, atâta timp cât nu mai 

sunt necesare pentru scopurile stabilite sau când vă retrageți consimțământul, acesta fiind temeiul juridic al prelucrării 

și (i) nu există motive legitime imperioase pentru ca societatea COMVEX să continue o prelucrare care să prevaleze 

intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) dacă datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru 

stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

Securitate  

Am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar 

în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, 

manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal. Veți 

fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu 

excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în 

pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vom 

răspunde prompt oricaror solicitari privind încălcarea securității datelor.  

Modificări  

COMVEX poate modifica din când în când această Politică de confidențialitate pentru a reflecta practicile actuale de 

confidențialitate. Când facem modificări la această Politică de confidențialitate, vom revizui data "actualizată" din partea 

de sus a acestei pagini. Orice modificări aduse prelucrării datelor personale descrise în această Politică de 

confidențialitate care vă afectează vă vor fi comunicate printr-un intermediu adecvat, în funcție de modul în care 

comunicăm în mod obișnuit cu dumneavoastră. 
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Condiții specifice privind prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal 

Această secţiune descrie modalitățile în care obținem şi utilizăm datele Dvs. (scopul prelucrării), temeiul legitim al 

prelucrării pentru aceste scopuri şi condiţiile specifice acestor prelucrări. Vă rugăm să parcurgeţi subsecţiunile de 

interes cu atenţie, pentru ca prelucrarea să fie cât se poate de clară, transparentă și sigură.  

1.Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Vizitatorii Site-ului; 

2. Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Candidați; 

3. Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Parteneri de Afaceri (Clienți/ Furnizori/ Parteneri); 

4. Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Accesul în Terminalul Operaţional COMVEX; 

5. Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Accesul în Cladirea Administrativă.  

  

Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Vizitatorii Site-ului 

• Date prelucrate  

Un Cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil 
sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. 
 
• Scopul prelucrării 

Platforma comvex.ro instalează module cookie doar pentru a permite îmbunătățirea funcțiilor oferite, astfel încât 
experiența ocazionată de vizitarea website-ului să devină mai plăcută. Domeniul comvex.ro nu utilizează module 
cookie pentru a culege, a prelucra, a difuza sau a înregistra date cu caracter personal. 

1. Cookies funcționale: Acestea sunt absolut necesare pentru funcționarea corespunzătoare a website-ului. 
Aceste fișiere sunt temporare și sunt sterse în momentul în care închideți browserul. Când îl veți reporni și veți 
reveni pe website-ul nostru, acesta nu vă va recunoaște. 

2. Cookies pentru preferințe: Acestea sunt folosite pentru a reține și memora preferințele utilizatorilor în 
memoria website-ului nostru pentru o perioada mai lungă. De asemenea, ele îmbunătățesc utilizarea site-ului 
nostru, precum limba de navigare și preferințe. Aceste cookies sunt stocate pentru o perioadă de 1 an. 

3. Cookies pentru performanță: Acestea sunt setate pentru a înregistra, estima numărul de vizitatori pe site-ul 
nostru și tipurile de utilizare. Această informație este anonimizată și ne permite nouă să vedem în ce mod 
folosesc utilizatorii website-ul nostru, fapt ce ne ajuta pe noi să imbunătățim experiența de pe site. 

• Temeiul legitim al prelucrarii: Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal în baza consimțământului Dvs., conform 

dispoziţiilor Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR. 

• Durata de retenţie a datelor: Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu 

mai sunt reținute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare 

dată când utilizatorul revine pe acel website ('cookie-uri persistente'). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un 

utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului. 

Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Candidați 

 În cazul în care doriţi să faceţi parte din echipa COMVEX., vă rugăm să parcurgeţi informaţiile prezentate în continuare 

despre înregistrarea, stocarea şi prelucrarea datelor Dvs.  
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• Date prelucrate: În cazul în care sunteţi interesat de o poziţie în cadrul COMVEX S.A, vom reține datele dvs. de 

contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, etc.) precum și informațiile prezentate în CV (date privind 

educația și experienţa Dvs. profesională). Puteţi aplica pentru un post în cadrul companiei noastre: 

- prin e-mail, la adresa: resurse.umane@comvex.ro;  

- personal, prin completarea unui formular tipizat (a) la sediul nostru din Incinta Port-Constanţa, Dana 80-84, Loc. 

Constanța, Jud. Constanţa, sau (b) în cadrul oricăror sesiuni de prezentare și promovare a companiei noastre la 

evenimente de profil.  

• Scopul prelucrării: Vom procesa aceste date (date de contact, informaţii privind educaţia şi experienţa profesională) 

exclusiv pentru: recrutarea personalului, atunci când identificăm eventuale posibilităţi de colaborare, evaluarea 

calificării solicitanților pentru o poziție în cadrul COMVEX, organizarea interviurilor, verificarea cunoștințelor necesare 

ocupării anumitor posturi şi stabilirea condițiilor ofertei de angajare.  

• Temeiul legitim al prelucrarii: Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal la solicitarea Dvs., pentru efectuarea oricăror 

demersuri în vederea încheierii unui contract individual de muncă (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. b) din GDPR), în 

scopul intereselor legitime ale COMVEX, pentru recrutarea personalului (potrivit Articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR) 

sau în baza consimțământului Dvs. (potrivit  Articolului 6 alin. (1) lit. a) din GDPR).  

• Durata de retenţie a datelor: Pentru a putea reveni cu eventuale oferte de angajare către Dvs., vom păstra datele pe 

o perioadă de 2 ani. Ne rezervăm însă dreptul de a vă contacta la intervale de cel mult 12 luni în vederea actualizării 

datelor Dvs.  La expirarea acestei perioade, datele Dvs. vor fi șterse.  Ne puteţi solicita oricând ştergerea datelor în 

cazul în care o poziţie în cadrul COMVEX nu mai este de interes pentru Dvs. prin transmiterea unei cereri la adresa 

de e-mail dpo@comvex.ro.  

 

 Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Parteneri de Afaceri (Clienți/ Parteneri/ Furnizori) şi 

reprezentanţii acestora  

• Date prelucrate: În contextul încheierii şi executării contractelor comerciale, COMVEX va prelucra, în calitate de 

operator independent, datele cu caracter personal aparţinând reprezentanților (legali sau convenţionali), persoanelor 

de contact desemnate în acest sens, transmise de partener sau colectate în orice alt mod de către COMVEX. Datele 

colectate şi procesate în acest sens privesc date în mod uzual înscrise pe cărtile de vizită (nume, prenume, funcţie, 

companie, număr de telefon, adresă de e-mail), inclusiv, daca este cazul, informațiile necesare pentru acordarea unui 

drept de acces la sistemele sau echipamentele COMVEX şi, în anumite circumstanţe, numere de identificare naţională 

(CNP, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului). În cazul în care urmează să încheiaţi sau aţi semnat 

deja, în calitate de client, furnizor sau partener, un contract, acord, înţelegere sau orice altă convenţie sau parteneriat 

cu COMVEX, vă rugăm să asiguraţi informarea adecvată a personalului propriu (reprezentanţi legali sau convenţionali, 

persoane de contact desemnate pentru derularea efectivă a contractelor sau orice alte persoane care acţionează 

pentru şi în numele Dvs.) cu privire la dezvăluirea datelor cu caracter personal către COMVEX, conform contractului 

pe care l-aţi încheiat cu noi.  

• Scopul prelucrării: Datele anterior menționate sunt colectate şi prelucrate în scopul încheierii şi executării efective a 

contractelor de către COMVEX. Utilizăm datele reprezentanţilor pentru comunicări privind derularea contractului şi 

executarea prestaţiilor şi pentru a menține relația contractuală cu partenerul de afaceri pe care aceştia îl reprezintă.  

Suplimentar, putem folosi aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție, indiferent 

dacă are loc în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe sau în cadrul unei proceduri administrative sau a unei 

proceduri extrajudiciare.  
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• Temeiul legitim al prelucrării: Prelucrăm datele cu caracter personal aparţinând partenerilor de afaceri persoane fizice 

pentru încheierea şi executarea contractelor încheiate cu aceştia, conform art. 6 alin.(1) lit. b) din GDPR. Prelucrăm 

datele reprezentanţilor (convenţionali sau legali), ale persoanelor de contact desemnate şi ale persoanelor 

împuternicite de către parteneri de afaceri persoane juridice în scopul intereselor legitime ale COMVEX, în conformitate 

cu prevederile Articolului 6 alin. (1) lit. f) din GDPR. Este posibil să procesăm unele dintre datele Dvs. în contextul 

furnizării unor informații către autoritățile de stat, în baza prevederilor legale aplicabile sau pentru îndeplinirea unor 

obligații impuse de lege. În acest caz, temeiul prelucrării este reprezentat de existența unei obligații legale, potrivit 

Articolului 6 alin. (1) lit. c) din GDPR.  

• Durata de retenţie a datelor: Vom păstra datele pe întreaga durată de derulare a relației contractuale, plus o perioadă 

suplimentară de 3 (trei) ani (termenul general de prescripție conform legii române în scopul stabilirii sau apărării 

împotriva pretențiilor juridice). În orice circumstanţă, datele sunt șterse dacă scopurile colectării sau prelucrării lor au 

fost atinse. Dacă datele cu caracter personal trebuie păstrate pentru respectarea unei obligații legale (spre ex. obligaţia 

întocmirii şi păstrării documentelor financiar-contabile pentru o perioada de 10 ani), aceste date sunt păstrate până la 

finalul perioadei relevante.  

 

Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Accesul în Terminalul Operaţional COMVEX  

• Date prelucrate: Terminalul Operațional COMVEX („Terminalul”) reprezintă zonă de frontieră și facilitate portuară, 

supusă regimului de control al Poliției de Frontieră, iar accesul și circulația în cadrul acestuia sunt supuse unor condiții 

restrictive conform legislației specifice. În cazul în care solicitați accesul în Terminal, vom colecta de la Dvs. 

următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, societatea de care 

apartineti, societatea la care va deplasati precum și imaginile preluate de sistemele de supraveghere video instalate 

pentru monitorizarea facilității portuare.   

• Scopul prelucrării: COMVEX solicită și verifică documentele anterior menționate în calitate de operator portuar, ca 

parte a atribuțiilor sale de adoptare și aplicare a măsurilor de securitate a facilităților portuare împotriva incidentelor de 

securitate, pentru întocmirea registrelor de acces solicitate conform legii, pentru controlul accesului la facilitățile 

portuare, monitorizarea facilităţilor portuare (inclusiv prin intermediul sistemelor de supraveghere video instalate la 

punctele de acces și în incinta Terminalului), monitorizarea zonelor restricţionate pentru a ne asigura că numai 

persoanele autorizate au acces, pentru supravegherea manipulării mărfurilor sau supravegherea manipulării proviziilor 

navelor și pentru asigurarea respectării măsurilor de securitate și normelor de conduită în Terminal. Persoanelor care 

refuză sau nu sunt în măsură să îsi dovedească identitatea şi/sau să confirme scopul vizitei lor când li se cere, li se va  

interzice accesul în Terminal, iar încercarea lor de a obţine accesul va fi raportată către organele şi autorităţile naţionale 

sau locale cu responsabilităţi de securitate, aceste fapte putând constitui contravenții (dacă potrivit legii penale nu 

constituie infracţiuni).  

• Temeiul legitim al prelucrării: Prelucrăm datele cu caracter personal pentru scopurile anterior menționate în vederea 

îndeplinirii obligațiilor legale ale COMVEX, potrivit art. 6 alin.(1) lit. c) din GDPR și în conformitate cu Regulamentul 

portuar nr. 51411/23.12.2019 al porturilor maritime românești aflate în administrarea Companiei Naționale 

„Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța și Codul internațional pentru securitatea navelor și facilităților 

portuare din 09.12.2002 acceptat prin OUG 80/2003 aprobată prin Legea 484/2003.  În cazul în care prelucrăm date 

pentru a obține repararea prejudiciilor cauzate în Terminal sau restricționarea accesului persoanelor, această 

prelucrare se realizează în interesul legtitim al COMVEX, potrivit art. 6 alin.(1) lit. f) din GDPR. 
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• Durata de retenţie a datelor: Registrele de vizitatori vor fi stocate pe o perioadă de 12 luni, cu excepţia situaţiilor 

expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. În general, datele personale colectate și utilizate vor 

fi stocate atâta timp cât avem un interes justificat în reținerea acestor date, sau pentru orice altă perioadă mai lungă 

prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice. Imaginile 

preluate prin intermediul sistemelor de supraveghere video vor fi stocate pe o perioadă de cel mult 30 zile, cu excepția 

cazului în care imaginile sunt necesare pentru investigarea unor evenimente de securitate (situație în care imaginile 

vor fi stocate pe întreaga durată de derulare a investigațiilor și aplicării măsurilor de către organele competente). La 

expirarea termenului de stocare, înregistrările se distrug sau se şterg, după caz, în funcţie de suportul pe care s-au 

stocat. 

 Informații privind Confidențialitatea Datelor pentru Accesul în Cladirea Administrativă 

 • Date prelucrate: Accesul în spaţiile de desfăşurare a activităţilor administrative se realizează prin punctele de acces 

special amenajate și este monitorizat. În cazul în care sunteți vizitator al sediului COMVEX, vă vom solicita să ne 

furnizați următoarele date cu caracter personal la intrarea în incintă: nume, prenume, scopul vizitei, societatea de care 

apartineti, departamentul/serviciul/persoana la care va deplasati. De asemenea, vom prelucra date privind imaginea 

Dvs. colectată prin intermediul sistemului de supraveghere video.  

• Scopul prelucrării: Datele anterior menționate sunt prelucrate pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, 

bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalaţiilor, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora, pentru constatarea 

încălcării obligațiilor și măsurilor de securitate și a normelor de conduită aplicabile în incinta spațiilor de desfășurare a 

activității COMVEX și prevenirea şi combaterea săvârşirii infracţiunilor.  

• Temeiul legitim al prelucrării: Conform art. 6 alin.(1) lit. c), respectiv f), prelucrarea datelor colectate de către COMVEX 

la accesul în clădirea administrativă are la bază interesele legitime ale societății, cât și obligația legala a supravegherii 

video. 

• Durata de retenţie a datelor: Registrele de vizitatori vor fi stocate pe o perioadă de 12 luni, cu excepţia situaţiilor 

expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul 

sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, dar nu mai mare de 

30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (precum investigarea 

săvârșirii unor infracțiuni, situație în care imaginile vor fi stocate pe întreaga durată de derulare a investigațiilor și 

aplicării măsurilor de către organele competente). La expirarea termenului de stocare, înregistrările se distrug sau se 

şterg, după caz, în funcţie de suportul pe care s-au stocat.  

 

Drepturile persoanelor vizate  

Atunci când COMVEX prelucrează date cu caracter personal despre dumneavoastră, aveți următoarele drepturi:  

• Informare: aveți dreptul de a fi informat cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate 

de COMVEX;  

• Acces: aveți dreptul de a accesa aceste date. Aceasta se numește uneori "Solicitare de Acces a Persoanei Vizate". 

Dacă suntem de acord că suntem obligați să vă furnizăm date cu caracter personal, vă vom furniza gratuit. Înainte de 

a vă furniza date cu caracter personal, vă putem solicita o dovadă a identității și informații suficiente despre 

interacțiunile dumneavoastră cu noi, astfel încât să putem găsi datele dvs. personale;  

• Rectificare: În cazul în care informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră sunt incorecte, aveți dreptul să ne 

cereți să corectăm orice inexactitate în datele cu caracter personal.  
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• Ștergere: aveți dreptul să solicitați din partea COMVEX, fără întârzieri nejustificate, stergerea datele cu caracter 

personal în următoarele situații: 

 - Datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau prelucrate de către COMVEX;  

- Vă retrageți consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal pe baza unor interese legitime și nu există motive legale întemeiate 

pentru prelucrare;  

- Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal bazate pe scopuri de marketing direct, care include profilarea în 

măsura în care este legată de un astfel de marketing direct;  

- Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  

- Datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală care leagă 

COMVEX.  

• Restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați COMVEX să restricționeze prelucrarea în cazul în care se aplică 

una dintre următoarele: 

 - Acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contestată de dumneavoastră, pentru o perioadă care 

să permită COMVEX să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;  

- Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal și solicitați în schimb 

restricționarea utilizării acestora; 

 - COMVEX nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar datele sunt solicitate de 

dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;  

- Vă opuneți prelucrării bazate pe interese legitime, prelucrarea fiind restricționată pentru intervalul de timp în care se 

verifică dacă drepturile legitime ale COMVEX prevalează intereselor dumneavoastră legitime.  

• Portabilitate: aveți dreptul de a primi din partea COMVEX datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-

ați furnizat către COMVEX, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite 

aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Aveți acest drept doar când prelucrarea se 

bazează pe consimțământul dumneavoastră sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.  

• Opoziție: aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dumneavoastră, prelucrării bazate pe interesele 

legitime ale COMVEX. COMVEX nu va mai prelucra datele cu caracter personal decât dacă demonstrează că are 

motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților 

dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.  

• Automatizarea procesului decizional individual, inclusiv profilarea: aveți dreptul să nu fiți supus unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau care 

vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.  

• Depunere plângere: aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă responsabilă de protejarea datelor 

personale, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți face o cerere sau 

puteți exercita aceste drepturi contactând COMVEX la adresa de e-mail dpo@comvex.ro , urmând să depunem toate 

eforturile rezonabile și practice pentru a ne conforma solicitării dumneavoastră, atâta timp cât aceasta este în 

concordanță cu legislația aplicabilă și standardele profesionale. 


