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Politică GENERALĂ privind 
protecția datelor cu caracter 

personal 
A societății VITI-POMICOLA SIMBURESTI SA (”Societatea”) 

1. Prezentare generală 

1.1. Introducere 

VITI-POMICOLA SIMBURESTI SA prelucrează date cu caracter personal referitoare la 
persoane fizice. Acestea pot reprezenta date în legătură cu clienții, furnizorii, contacte pentru 
afaceri, angajați și alte persoane cu care compania/societatea a încheiat un contract sau cu 
care aceasta se află într-o legătură. 

Această politică descrie modul în care datele personale trebuie colectate, utilizate și stocate 
pentru a fi în concordanță cu standardele companiei referitoare la protecția datelor – și, de 
asemenea, să îndeplinească condiția legalității.  

Acest control se aplică tuturor sistemelor, persoanelor și proceselor care constituie sistemele 
informatice ale organizației, inclusiv membrii consiliului, directorii, angajații, furnizorii și alte părți 
terțe care au acces la sistemele VITI-POMICOLA SIMBURESTI SA. 

1.2. Existența politicii 

Această politică privitoare la protecția datelor asigură VITI-POMICOLA SIMBURESTI SA 

 Conformitatea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și practicile 
performante la acest nivel; 

 Protecția drepturilor persoanelor vizate: de exemplu a partenerilor, clienților, angajaților; 
 Modul de stocare și prelucrare a datelor persoanelor fizice; 
 Protecția companiei de posibilele riscuri referitoare la încălcarea securității datelor. 

1.2.1 Legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal 

Regulamentul (EU) nr. 679/2016 descrie modul în care companiile – incluzând 

VITI-POMICOLA SIMBURESTI SA trebuie să prelucreze datele cu caracter personal. 
Amenzile semnificative sunt aplicabile în cazul în care se consideră că o încălcare a fost 
adoptată în temeiul Regulamentului GDPR, care are rolul de a proteja datele cu caracter 
personal ale cetățenilor Uniunii Europene. 
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Aceste reguli se aplică indiferent dacă datele sunt stocate în format electronic, pe hârtie sau pe 
alte materiale. 

Pentru a fi în concordanță cu legislația, informațiile personale trebuie să fie colectate și utilizate 
în mod corect, stocate în siguranță, nepermițându-se folosirea acestora în mod ilegal. 

Regulamentul (EU) nr 2016/679 stipulează, printre altele, faptul că datele personale trebuie: 

1. Să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată 
(„legalitate, echitate și transparență”); 

2. Să fie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior 
într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”); 

3. Să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în 
care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”); 

4. Să fie exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate 
măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt 
inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau 
rectificate fără întârziere („exactitate”); 

5. Să nu fie păstrate mai mult timp decât este necesar  („limitări legate de stocare”); 
6. Să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter 

personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva 
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau 
organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”); 

7. Să fie prelucrate în concordanță cu drepturile persoanelor vizate; 
8. Să nu fie transferate în afara Spațiului Economic European, decât în cazul în care 

teritoriul/țara unde urmează a fi transferate asigură un nivel adecvat de protecție a 
datelor cu caracter personal. 

1.2.2 Definiții 

Există un număr total de 26 de definiții enumerate în cadrul GDPR și nu este adecvată 
reproducerea acestora aici. Cu toate acestea, definițiile cele mai fundamentale cu privire la 
această politică sunt următoarele: 

Date cu caracter personal orice informații privind o persoană fizică 
identificată sau identificabilă („persoana 
vizată”) 

Persoana vizată 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 
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elemente specifice, proprii identității sale 
fizice, fiziologice, genetice, psihice, 
economice, culturale sau sociale 

Prelucrare orice operațiune sau set de operațiuni 
efectuate asupra datelor cu caracter personal 
sau asupra seturilor de date cu caracter 
personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, 
înregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea 
prin transmitere, diseminarea sau punerea la 
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau 
combinarea, restricționarea, ștergerea sau 
distrugerea 

Operator persoana fizică sau juridică, autoritatea 
publică, agenția sau alt organism care, singur 
sau împreună cu altele, stabilește scopurile și 
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 
personal; atunci când scopurile și mijloacele 
prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii 
sau dreptul intern, operatorul sau criteriile 
specifice pentru desemnarea acestuia pot fi 
prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul 
intern 

Persoană împuternicită de operator persoana fizică sau juridică, autoritatea 
publică, agenția sau alt organism care 
prelucrează datele cu caracter personal în 
numele operatorului 

1.3. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Există o serie de principii fundamentale pe care se bazează prelucrarea datelor personale 

conform Regulamentului GDPR. 

Datele personale sunt: 

(a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, 
echitate și transparență”); 
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(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un 
mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în 
interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu 
este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 
alineatul (1) („limitări legate de scop”); 

(c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 
prelucrate („reducerea la minimum a datelor”); 

(d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având 
în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere 
(„exactitate”); 

(e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu 
depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele 
cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare 
științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), 
sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate 
prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților 
persoanei vizate („limitări legate de stocare”); 

(f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, 
inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a 
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau 
organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”). 

VITI-POMICOLA SIMBURESTI SA se va asigura că respectă toate aceste principii atât în 
procesul de prelucrare pe care îl desfășoară în prezent, cât și ca parte a introducerii de noi 
metode de procesare, cum ar fi noile sisteme informatice. 

1.4. Drepturile persoanei vizate 

Persoana vizată are, de asemenea, drepturi în temeiul Regulamentului GDPR. Acestea constau 
în: 

• Dreptul de retragere a consimțământului; 
• Dreptul la informare; 
• Dreptul de acces; 
• Dreptul la rectificare; 
• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); 
• Dreptul la restricționarea prelucrării; 
• Dreptul la portabilitatea datelor; 
• Dreptul de a se opune prelucrării; 
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, 

inclusiv crearea de profiluri; 
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• Dreptul de a depune o plângere la Autoritate; 
• Dreptul de a se adresa justiției. 

Fiecare dintre aceste drepturi este susținută de proceduri adecvate din VITI-POMICOLA 
SIMBURESTI SA care permit ca acțiunea necesară să fie luată în termenele stabilite de 
Regulamentul GDPR. 

Persoanele vizate își pot exercita o parte din drepturile de mai sus prin e-mail, adresate 
operatorului de date la office@samburesti.com. Operatorul de date poate atașa o cerere 
standard, cu toate că persoanele nu sunt obligate să o folosească. 

mailto:office@samburesti.com

	1. Prezentare generală
	1.1. Introducere
	1.2. Existența politicii
	1.2.1 Legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal
	1.2.2 Definiții

	1.3. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
	1.4. Drepturile persoanei vizate


