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Politica de confidențialitate a Safetech Innovations S.A. 

 
 
Introducere 
 
Vă mulțumim pentru interesul față de compania noastră, Safetech Innovations S.A., 
produsele și/sau serviciile noastre. Când intrați într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințați 
informațiile dumneavoastră. Aceste informații prezentate în prezentul document (denumit în 
continuare „Politică de confidențialitate”) sunt importante. Vă recomandăm să le citiți cu 
atenție. 
 
Scopul acestei Politici de confidențialitate este vă explice ce date prelucrăm (colectăm, 
utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile dvs. în 
temeiul Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 și modalitatea în care vă puteți exercita aceste drepturi. 
În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem 
obligați să vă furnizăm aceste informații. 
 
Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. 
Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, facem tot posibilul să 
le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără 
a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Nu luăm decizii exclusiv automate cu 
impact semnificativ asupra dvs. 
 
Prin vizitarea site-ului https://www.safetech.ro/, participarea la prezentările noastre, 
achiziționarea produselor și/sau serviciilor noastre sau prin interacțiunea cu noi prin orice 
mijloc și/sau prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de 
socializare etc), sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de 
acord cu cele descrise în prezenta Politică de Confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați 
serviciile sau produselor noastre. 
 
 
Cine suntem? 

Datele dvs. personale sunt prelucrate de către Safetech Innovations S.A, cu sediul în Strada 
Frunzei nr. 12-14, Frunzei Center, et. 1-3, sector 2, București, identificată prin codul unic de 
înregistrare  RO 28239696  și numărul de înmatriculare J40/3550/2011.  
 
 
Ce date personale colectam? 

Atunci când vă înscrieți la webinarele noastre și când completați o formă de contact din site-
ul nostru web  www.safetech.ro vă vom colecta numele și prenumele, compania și funcția, 
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adresa de email și numărul de telefon de serviciu prin intermediul formularului de contact  
’’Ia Legătura Cu Noi’’ de la pagina https://www.safetech.ro/ro/contact/, a formularului  ‘Discută 
cu un consultant’’ din pagina principala a site-ului (safetech.ro) si celelalte pagini de servicii, a 
paginii de înregistrare la webinarele noastre prin https://events.teams.microsoft.com/. 
 
 
Scopul și modalitatea prelucrării 

În cazul înscrierii la webinare, datele dvs. personale sunt colectate în vederea participării la 
respectivele prezentări. Datele vor fi folosite pentru a vă trimite notificări pentru participarea 
la webinar, accesarea inregistrării acestuia și colectarea de feedback după webinar. Numele 
și organizația participantilor la webinare vor fi afișate în aplicația Microsoft Teams pe durata 
sesiunii de prezentare. 

În cazul completării de către dvs. a unei forme de contact din site-ul nostru de web 
www.safetech.ro, datele dvs. personale sunt colectate în vederea îndeplinirii scopului acelei 
forme de contact. 

În funcție de opțiunea dvs., vom utiliza adresa de email pentru informarea ulterioară despre 
alte webinare/prezentări și despre noutățile portofoliului de soluții și servicii al Safetech 
Innovations S.A. 

În drept, prelucrarea datelor dvs. personale se face în baza interesului legitim, conform Legii 
nr. 190 din 18 iulie 2018  privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor). 
 
 
Durata de păstrare a datelor personale colectate 

Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor de 
procesare enuntate, dar nu mai mult de 5 ani de la încetarea contractului sau ultima 
interacțiune cu noi. În cazul stabilirii unor raporturi contractuale, durata păstrării datelor se va 
prelungi în conformitate cu acesta. Rețineți faptul că în anumite situații expres reglementate, 
stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege. 
 
 
Cum partajăm informațiile dvs. cu ceilalți? 

Putem dezvălui datele dvs., respectând legea aplicabilă, partenerilor de afaceri sau altor terți. 
Depunem în permanență eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au 
implementate măsuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze 
contractuale astfel încât datele dvs. să fie protejate. În aceste situații, ne vom asigura că orice 
transfer este legitim, având la bază consimțământul dvs. sau alt temei juridic. 
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Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dvs. nu părăsesc Spațiul Economic European, 
însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate 
cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt 
temei legal. 
 

 
Securitatea datelor personale 

Avem implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura păstrarea în siguranță 
a datelor personale. 
 
 
Care sunt drepturile dvs.? 

Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele: 

Dreptul la informare  

Acesta le permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul la care se face 
colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori 
transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc. 

Dreptul de acces asupra datelor 

Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu 
date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective 
și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR. 
 
Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete 

Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 
datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. 
 
Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) 

În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea 
datelor cu caracter personal. 
 
Dreptul la restricționarea prelucrării 

În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține 
restricționarea prelucrării. 
 
Dreptul de retragere a consimțământului 

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor 
dvs. prin prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail 
dpo@safetech.ro . Rețineți însă că, în măsura în care am identificat un alt temei legal 
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pentru prelucrarea datelor dvs, vom continua să prelucrăm datele dvs. în baza acelui 
temei legal.  
 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată 

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc 
persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Safetech 
nu realizează astfel de profilări care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect 
juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizată. 
 
Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator 

În cazurile prevăzute la art. 20 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține 
portabilitatea datelor. 
 
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor 

În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării 
datelor. 
 
Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs. 
 
Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere 

 
 
Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor 

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea informațiilor dvs., vă rugăm să ne scrieți la adresa 
de e-mail dpo@safetech.ro .  

Vă puteți retrage consimțământul, în orice moment, pentru primirea de comunicări prin e-
mail din partea noastră, prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din mesajele e-mail. 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, 
semnate și datate la adresa de e-mail dpo@safetech.ro . 

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere 
primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care 
cererea este întemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este 
neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra 
drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției. 

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de o lună. Cu toate acestea, termenul poate fi 
prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri 
primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util. 
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Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificăm, iar dvs. nu ne furnizați 
informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs 
solicitării. 
 
Dacă totuși sunteti nemulțumiti de modalitatea în care am răspuns sesizărilor, vă  puteti  
adresa autorităților ce dețin rol de control asupra activității noastre în materie de date cu 
caracter personal. În România, această autoritate este reprezentata de Autoritatea Națională 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei informații de contact 
sunt: adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, 
România, telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro 
 
 
Schimbări 

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și 
modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin 
afișare pe site-ul www.safetech.ro și/sau notificare pe e-mail. 
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