
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Subscrisa, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea 

Vitan, nr. 242, parter, camera 6, sectorul 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

J40/14752/2012, avand C.U.I. RO 31012790, reprezentata legal prin Presedinte Consiliul de Administratie 

– dl. Florentin Corbuleanu, formuleaza urmatoarea:  

 

Notă de Informare  

privind protectia datelor cu caracter personal 

 

Cu respectarea dispozițiilor legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal, Administrare 

Active Sector 3 S.R.L. prelucreaza datele cu caracater personal prin intermediul sistemului video instalat 

in aceasta incinta, respectiv imaginea, in scopul monitorizarii accesului persoanelor si asigurarii securitatii 

acestora si a bunurilor apartinand acestora, asigurarea securitatii spatiilor si a bunurilor societatii. 

Informatiile si datele personale inregistrate sunt destinate utilizarii exclusiv in sensul celor specificate mai 

sus.  

Totodata, datele personale inregistrate pot fi comunicate, la cerere, urmatorilor destinatari: persoana vizata 

(dumneavoastra), institutiilor statului, organe si organisme prevazute expres de lege. 

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate, este de maxim 30 de zile. 

Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiează de o serie de drepturi care pot fi 

exercitate în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016 - privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acestea 

sunt: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare, dreptul de ştergere, dreptul de restricţionare a prelucrării, 

dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor – după caz, dreptul de a fi informat în cazul 

încălcării securităţii datelor care este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile 

persoanelor fizice, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare. 

Mai multe informaţii privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date pe site-ul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Date de contact responsabil cu protectia datelor cu caracter personal (DPO): str. Chiciurei, nr. 39-45, etajul 

1, sectorul 3,  Bucuresti; dpo@actives3.ro, 0744.473.940 

 


