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INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
CONFORM REGULAMENTULUI NR.679/2016 UE 

IN CADRUL SOCIETATII REGAL SA 
 

Va aducem la cunostinta ca am luat masurile necesare prelucrarii datelor cu caracter personal, conform 
Regulamentului UE nr.679/2016, aplicabil incepand cu data de 25.05.2018. 
Consideram ca este important sa va protejam confidentialitatea si sa va informam cu privire la  modul in care 
utilizam datele dumneavoastra personale. 

 

1.     Principii de protectie a datelor   
• Colectarea datelor personale se va face numai in scopurile specificate, explicite si legitime (prezentate la 
pct. 3)  Datele nu vor fi procesate catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri; 
• Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate; 
• Procesarea datelor personale se va face într-o maniera legala, corecta si transparenta; 
• Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea 
necesara; 
• Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care acest lucru este necesar 
conform normelor ; 
• Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, 
impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat si de la dreptul de portabilitate al datelor.   
 

2.     Datele personale 
• Date personale inseamna orice informatie care poate fi legata de o persoana fizica identificata sau 
identificabila (persoana subiect). 
• Datele personale includ toate tipurile de informatii directe sau indirecte (si anume utilizate in legatura cu 
alte date) ce se refera la persoana subiect, cum ar fi nume, data de nastere, adrese, adrese de e-mail, 
numere de telefon, etc.   
 

3.     Colectarea datelor personale 

- Pentru incheierea contractelor necesare realizarii activitatii, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter 
personal ale reprezentantilor legali/imputerniciti ai potentialilor parteneri contractuali: nume, prenume, adresa 
(domiciliu), telefon, fax, e-mail, serie si nr. CI, CNP, semnatura. 
- Pentru identificarea actionarilor/persoanelor imputenicite pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter 
personal: nume, prenume, adresa (domiciliu), serie si nr. CI, CNP. 
- Pentru incheierea si desfasurarea contractelor individuale de munca, pot fi prelucrate urmatoarele date cu 
caracter personal ale potentialilor salariati: nume, prenume, adresa (domiciliu), telefon, e-mail, serie si nr. CI, 
CNP, studii, calificari, competente, experienta profesionala, semnatura, nume, prenume, cetatenie si varsta 
copii minori in intretinere 
- Pentru incheierea contractelor de administrare/management, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter 
personal ale potentialilor administratori/manageri: nume, prenume, adresa (domiciliu), telefon, e-mail, serie si 
nr. CI, CNP, studii, calificari, competente, experienta profesionala, semnatura. 
- Pentru transmiterea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, conform Regulamentului de punere in 
aplicare (UE) 2016/347, a listei  persoanelor care au acces la informatii privilegiate, pot fi prelucrate 
urmatoarele date cu caracter personal ale acestora: nume, prenume, numele la nastere, data nasterii, adresa 
domiciliu, CNP/serie pasaport, numere telefon. 
   Societatea REGAL SA prelucreaza date personale in legatura cu activitatea desfasurata si in scopul 
arhivarii (pentru mentinerea evidentelor legate de activitatile desafasurate, in conformitate cu cerintele legale), 
in scop probatoriu (pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi in conformitate cu 
dispozitiile legale), precum  si pentru administrarea si monitorizarea contractelor incheiate cu partenerii sai 
contractuali. 
- De asemenea, REGAL SA poate furniza datele cu caracter personal altor companii partenere, dar numai in 
temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt 
pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa 
cum urmeaza: furnizorilor de servicii de plata/bancare, evaluatori, SIF MOLDOVA SA, furnizori de utilitati, 
prestatori servicii curierat s.a.m.d. 
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Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si 
altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres 
formulate. 

  
4.     Utilizarea datelor personale 

• vom utiliza datele personale numai pentru scopul in care au fost colectate si vom stoca datele doar 
atat cat este necesar pentru scopul mai sus mentionat. 

• accesul la datele personale este strict limitat personalului societatii REGAL SA,  
• Daca persoanele vizate nu doresc divulgarea datelor personale acestor companii, acestia sunt rugati 

sa contacteze DPO la adresa de email regalgalati2001@yahoo.com.  
 

5.     Securitatea procesarii 
Vom procesa datele in mod sigur, vom aplica si mentine masuri tehnice adecvate pentru a proteja datele 
personale impotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat, 
in mod special atunci cand procesarea presupune transmiterea datelor printr-o retea atat cat si impotriva 
oricarei alte forme de procesare ilegala, la un nivel de protectie si securitate adecvat. 
Întrebari legate de securitatea datelor personale pot fi trimise catre DPO la adresa de email 
regalgalati2001@yahoo.com.   
 

6.     Accesul si rectificarea sau stergerea datelor personale 
• persoanele vizate au dreptul de a solicita in orice moment accesul la:  rectificarea, portabilitatea, 

stergerea sau restrictionarea procesarii datelor colectate. 
• pentru pastrarea datelor personale actualizate, recomandam persoanelor vizate sa ne informeze 

despre orice schimbare sau discrepanta. 
• Pentru vizualizarea sau modificarea datelor personale sau pentru a obtine informatii legate de datele 

personale ( daca la solicitarea unui tert, am stocat sau am prelucrat oricare din datele dvs. cu caracter 
personal ),  va rugam contactati DPO la adresa de email: regalgalati2001@yahoo.com. Cerere 
semnata si datata. 

_______________________________________________________________________________ 
* Notiuni si definitii 
 
- date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o 
persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin 
referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, 
psihice, economice, culturale sau sociale;  
- prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra 
datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, 
organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi 
prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau 
distrugerea;  
- stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;  
- terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, 
instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana 
împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt 
autorizate să prelucreze date;  
- destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, 
instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; 
autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi 
considerate destinatari;           
- persoană vizată - persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate b)a colecta - a strânge, 
- a aduna, a primi date cu caracter personal prin orice mijloace şi din orice sursă; 
- a dezvălui - a transmite, a disemina, a face disponibile în orice alt mod date cu caracter personal; 
- a utiliza - a se folosi datele cu caracter personal de către şi în interiorul opera-torului; 
- consimţământ - acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cucaracter personal, care 
trebuie să fie întotdeauna expres şi neechivoc; 
- nivel de protecţie şi de securitate adecvat al prelucrărilor de date cu caracter personal nivelul de securitate 
proporţional riscului, pe care îl comportă prelucrarea faţă de datele cu caracter personal respective şi faţă de 
drepturile şi libertăţile persoanelor şi conform cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu 
caracter personal, elaborate de autoritatea de supraveghere 
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