
 

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 Consiliului de 

Administratie– dl. Florentin Corbuleanu, formuleaza urmatoarea: 

 

Notă de Informare 

privind protectia datelor cu caracter personal 

Conform Regulamentului 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, ADMINISTRARE 

ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. are obligatia de a administra, in siguranta si numai in scopul specificat datele 

personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori un salariat 

al societatii dumneavoastra sau orice terta persoana. 

Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si 

scopul in care acestea sunt folosite.  

In acest sens: 

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare 

măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la 

datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau 

distrugerile accidentale sau ilegale. 

2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal si alte 

asemenea date cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:  

➢ executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi 

în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;  

➢ îndeplinirea obligațiilor fiscale si de natura salariala legate de remuneratia/pretul contractului; 

➢ îndeplinirea obligațiilor de raportare instituite de lege în sarcina societatii noastre; 

➢ îndeplinirea obligației noastre de ținere a evidenței contractelor încheiate.  

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor societatii conform prevederilor legale in 

vigoare; 

3. Prelucrăm numărul telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu 

dumneavoastră. 

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor societatii conform prevederilor legale in 

vigoare;  

4. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor 

și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:  

➢ realizarea obiectului de activitate al societatii si/sau realizarea contractului/contractelor cu 

dumneavoastra;  



Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și subscrisa plus o 

perioada de cinci ani. 

5. Prelucram datele cu caracater personal prin intermediul sistemului video instalat in sediile societatii, 

respectiv imaginea prin mijloace automatizate, in vederea monitorizarii accesului persoanelor si asigurarii 

securitatii acestora, a spatiilor si a bunurilor societatii. 

Datele personale inregistrate pot fi comunicate, la cerere, urmatoarelor destinatari: persoana vizata 

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

Informatiile si datele personale inregistrate sunt destinate utilizarii exclusive, efectuate de catre 

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. 

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

6. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automata și nici pentru realizarea de profile. 

Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea 

datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru 

care le-am colectat.  

7. Respectăm și asigurăm în mod strict protectia datelor cu caracter personal. Nu dezvăluim datele decât 

pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este 

pentru noi nu doar o obligație, ci și o valoare esențială.  

8. Revizuim periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor 

menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către societate. Datele 

care nu mai sunt necesare vor fi șterse.  

9. Beneficiați de dreptul de informare si acces, intervenție, rectificare, portare cu privire la datele pe 

care ni le furnizați, de dreptul de a limita prelucrarea realizată de noi, de dreptul la opozitie și chiar de 

dreptul de a solicita ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat 

poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și subscrisa. În acest 

caz societatea este exonerata de răspundere.  

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, nr. De tel:0744.473.940 

 

 

 

 

 


