NOTA DE INFORMARE
privind datele cu caracter personal colectate prin formularul de comanda –online – site www.eauditiv.ro
Conform cerintelor REGULAMENTULUI nr. 679 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 (denumit in continuare ,,Regulamentul general privind protecţia
datelor”) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii
private in sectorul comunicatiilor electronice, Clarfon SA, cu sediul in Bucuresti, Str.Academiei, nr.2830, et.9, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7833/1998, CUI 10863793,
atribut fiscal RO, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile
specificate in prezenta nota de informare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre
dumneavoastra.
Pentru a putea comanda produse de pe site-ul www.eauditiv.ro, Dvs trebuie sa furnizati urmatoarele date
cu caracter personal: nume si prenume, nume companie (optional), adresa, cod postal, telefon, iar daca
livrarea se face catre o terta parte, numele si prenumele acesteia, nume companie (optional), adresa, codul
postal, prin completarea formularului de comandat postat pe site-ul www.eauditiv.rocu ocazia efectuarii
comenzii de produse pe site-ul www.eauditiv.ro.
Prin furnizarea de catre Dvs a datelor cu caracter personal mentionate mai sus, Dvs declarati ca va dati
consimtamantul in mod expres si neechivoc, respectiv explicit, liber exprimat si informat, ca datele Dvs
cu caracter personal si ale tertei-parti sa intre in baza de date a societatii Clarfon SA si sa fie prelucrate de
catre Clarfon SA in scopurile mentionate in prezenta nota de informare si cu respectarea stricta a
prevederilor legale referitoare la protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date. Totodata, prin furnizarea de catre Dvs a datelor cu caracter
personal ale tertei-parti, Dvs declarati ca ati primit consimtamantul expres al acestei terte-parti cu privire
la comunicarea datelor sale cu caracter personal, constand in nume si prenume acesteia, nume companie
(optional), adresa, codul postal, catre Clarfon SA in vederea livrarii de catre Clarfon SA, prin curier, a
produselor comandate de Dvs de pe site-ul www.eauditiv.ro.
In cazul in care nu veti fi de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal mentionate in formularul de
comandata, nu veti putea comanda online produse de pe site-ul nostru.
Scopurile colectarii si prelucrarii datelor Dvs cu caracter personal si ale tertei –parti, furnizate de Dvs
prin completarea formularului de comanda postat pe site-ul www.eauditiv.ro sunt:
- comert cu amanuntul prin corespondenta (inclusiv comert electronic), inclusiv confirmarea
comenzilor, prelucrarea comenzilor, expedierea/livrarea, prin curier, a produselor comandate,
emiterea si comunicarea facturilor, inregistrarea in contabilitate a facturilor si platilor, arhivarea
facturilor si platilor pe termenele prevazute de lege; solutionarea /lamurirea oricaror aspecte
legate de comanda, expediere si plata, rambursarea sumelor primite drept plata in cazul exercitarii
dreptului de retragere cu respectarea termenilor si conditiilor, solutionarea oricaror altor chestiuni
in legatura cu produsele comandate
Datele cu caracter personal furnizate pentru efectuarea comenzii (cumpararea de produse de pe site-ul
www.eauditiv.ro vor fi prelucrate de catre Clarfon SA pe perioada prevazuta de lege pentru pastrarea
inregistrarilor contabile privind comenzile si platile efectuate de Dvs ce au ca obiect produsele comandate
de Dvs de pe site-ul Clarfon SA (www.eauditiv.ro).
Temeiurile juridice ale colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal mentionate mai sus sunt:

-

art 6 alin 1 lit a) din Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv persoana vizată şi-a
dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe
scopuri specifice
art 6 alin 1 lit b) din Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv prelucrarea este
necesară pentru executarea contractului la distanta in care dvs sunteti parte
art 6 alin 1 lit c) din Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv prelucrarea este
necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care revine societatii noastre, in calitate de
operator (inregistrarea in contabilitate a facturilor, platilor; arhivarea acestor documente pe durata
prevazuta de legile in vigoare);

Datele dvs. sunt destinate utilizarii de catre CLARFON SA in scopurile mentionate mai sus si nu vor fi
dezvaluite tertilor, cu exceptia firmei de curierat (in prezent – FUN CURIER.- cu sediul in Bucuresti,
Fabrica De Glucoza 11c , Sectorul 2, nr de telefon 021/9336) care asigura livrarea produselor comandate
de Dvs, a eventualilor imputerniciti ai CLARFON SA care vor prelucra datele cu caracter personal in
numele si pe seama CLARFON SA RL cu respectarea dispozitiilor Regulamentului general privind
protecţia datelor, a eventualilor dobanditori ai site-ului www.eauditiv.ro (prin vanzare-cumparare sau alte
forme de dobandire a site-ului), a firmei de IT care se ocupa de functionarea optima a site-ului (in prezent
este firma BLANK DESIGN, cu sediul in Str. Enache Spirache nr. 28, cam. 2, sector
5, Bucuresti, nr de telefon 0749.506.694, persoana de contact George Mocanu).
Prin comanda efectuata Dvs va exprimati acordul pentru dezvaluirea datelor Dvs cu caracter personal
urmatorilor terti: eventualilor dobanditori ai site-ului www.eauditiv.ro (prin vanzare -cumparare sau alte
forme de dobandire a site-ului), imputernicitilor societatii Clarfon SA care vor prelucra datele cu caracter
personal in numele si pe seama Clarfon sa cu respectarea dispozitiilor Regulamentului general privind
protecţia datelor, firmei de curierat (in prezent Fun Courier), firmei de IT (in prezent firma BLANK
DESIGN) care se ocupa de functionarea optima a site-ului www.eauditiv.ro
Atat firma de curierat, cat si firma IT pot fi inlocuite cu a alte firma conform optiunii exclusive a
societatii CLARFON SA, pentru care se considera ca am primit acceptul Dvs prin efectuarea comenzii.
CLARFON SA garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza
formularul mentionat mai sus.
Datele cu caracter personal furnizate prin formularul de comanda sunt stocate in Romania, iar in vederea
pastrarii confidentialittatii si prelucrarii in scopurile mentionate in prezenta nota de informare , societatea
noastra aplica si actualizeaza masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea securitatii
acestor date, inclusiv protectia acestora impotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice
corespunzătoare
Conform Regulamentului general privind protecţia datelor, beneficiati de urmatoarele drepturi: dreptul la
informare (art 13 si 14); dreptul de acces la date (art 15); dreptul de rectificare a datelor (art 16); dreptul la
stergerea datelor (art 17); dreptul la restricţionarea prelucrării (art 18), dreptul la portabilitatea datelor (art
20), dreptul de a se opune prelucrării (art 21)
1. Dreptul de acces la date (art 15) – puteti obtine de la noi confirmarea daca prelucram sau nu
datele dvs cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii (scopurile
prelucrarii, duraa prelucrarii, categariile de date prelucrate, sursa colectarii si orice alte informatii
prevazute la art 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor
2. Dreptul de rectificare a datelor (art 16)– puteti ne solicitati modificam datele dvs. personale
incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
3. Dreptul la stergerea datelor (art 17) – puteti solicita stergerea datelor personale atunci cand:

(i) acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate
(ii) v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si nu mai exista niciun alt temei juridic
pentru prelucrare; Acele date cu caracter personal privind incheierea si executarea contractului
la distanta sunt date care nu pot face obiectul stergerii la solicitarea Dvs, in masura in care
contractul la distanta a fost incheiat intrucat potrivit legii contabilitatii, acestea trebuie
inregistrate in contabilitate si pastrate in arhiva o anumita perioada de timp prevazuta de lege,
In masura in care imediat transmiterii comenzii, dar nu mai tarziu de momentul predarii coletului
catre firma de curierat, solicitati anularea comenzii si stergerea datelor cu caracter personal
furnizate prin formularul de comanda, datele cu caracter personal vor fi sterse din baza noastra
date.
(iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
(iv) datele cu caracter personal trebuie sterse trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale
care revine societatii Clarfon SA, in calitate de operator, în temeiul dreptului Uniunii sau al
dreptului intern
4. Dreptul la restricţionarea prelucrării (art 18), in conditiile prevazute de art 18 din Regulamentul
general privind protecţia datelor puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale
5. Dreptul la portabilitatea datelor (art 20),– Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter
personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți
solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
•

prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui
contract cu dvs; și
•
prelucrarea se face prin mijloace automate
6. Dreptul de a se opune prelucrării (art 21). Va puteti opune prelucrarii datelor dvs in conditiile si
cazurile mentionate de art 21 din Regulamentul general privind protecţia datelor, respectiv aveti
dreptul să va opuneti, din motive legate de situaţia particulară în care va aflati, prelucrării:
i)în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f), a datelor cu caracter personal care o
privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii,
ii)ce are drept scop marketingul direct,. inclusive crearii de profiluri, in masura in,
De asemenea, va informam ca aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere cu
privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate
drepturile:
Datele de contact al autoritatii de supraveghere:
Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania B-dul
G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti,
Romania, anspdcp@dataprotection.ro

