ANEXĂ
NOTĂ DE INFORMARE CLIENT PERSOANĂ FIZICĂ

1. VOLTECH ENERGY S.R.L. (Voltech) persoană jurdică română cu sediul în București sector 2, str. Șos.
Pantelimon nr. 309, Bl. 8, Sc. G, Et. 9, Ap. 276, înregistrată in cadrul Oficiului Registrului Comerţului de
pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1931/2011 și CUI 28069834, reprezentata legal prin d-nul
Aassar Abdul Jaber in calitate de Administrator, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.
2. Categoriile de date cu caracter personal pe care Voltech le prelucrează și vizează persoana
dumnevoastră includ următoarele:
2.1. identificarea și informațiile de contact (numele, prenumele, adresa de domiciliu, numărul de
telefon, adresa de e-mail);
2.2 seria și numărul de la cartea de identitate sau pașaport și codul numeric personal;
2.3 detalii bancare;
3. Scopul pentru pentru operațiunile de prelucrare de date este derularea și gestionarea relaţiei
comerciale.
4. Temeiurile juridice pentru operațiunile de prelucrare de date cu caracter personal sunt următoarele:
4.1 pentru date menționate la pct 2.1, 2.2 și 2.3 prelucrarea este necesară pentru încheierea și
executarea unui contract.
5. Nu existentă un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.
6. Dezvăluirea datelor cu caracter personal:
6.1 Voltech dezvăluie datele dumneavoastră personale numai personalului și colaboratorilor acesteia,
care au nevoie de acces la datele cu caracter personal.
6.2 În ceea ce privește divulgarea datelor cu caracter personal către terți, vă rugăm să rețineți că o astfel
de dezvăluire este efectuată numai în activitatea regulată a societății. Categoriile de destinatari includ
următoarele:
• Autoritățile și instituțiile publice;
• Consultanti fiscali, juridici și contabili, notari, avocați;
7. Perioada pentru care vor fi stocate datelele dumneavostră cu caracter personal corespunde în
principal cu perioada derulării contractului încheiat între Voltech și dumneavoastră sau în anumite
situații aceasta poate fi depășită însă nu se vor stoca datele dumeavostră pentru perioade mai lungi
Voltech poate justifica un interes și decât perioada legală.
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Se exceptează datele dumneavoastră cu caracter personal constând în imagine, prelucrate prin mijloace
automate de monitorizare, înregistrare video, care vor fi stocate pentru o perioadă de maximum 30 de
zile.
8. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către VOLTECH
8.1 GDPR prevede anumite drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care
dumneavoastră le aveți.
8.2 VOLTECH respectă toate drepturile menționate în cadrul GDPR, în conformitate cu detaliile
menționate mai jos:










Dreptul de acces la date
Dreptul la rectificarea datelor
Dreptul la ștergerea datelor
Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor;
Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea
Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu
caracter personal
Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

9. Detalii de Contact
În situația în care ați putea dori să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate la punctul 8 din
prezenta notă de informare, să formulați observații sau pentru a obține informații sau clarificări
suplimentare cu privire la subiectul procesării datelor dumneavoastră personale, puteți depune personal
sau transmite în scris solicitările dvs la sediul nostru sau prin poștă electronică la adresa de e-mail:
financiar@voltech.ro
Răspunsul la cererile dumneavoastră va fi transmis într-un interval de timp cât mai scurt posibil, care nu
va depăși o lună de la primirea solicitării dumneavoastră.
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