
PRINCIPII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 

Informații privind procesarea datelor cu caracter personal 
Firma TECHNICOAT s.r.o. are grijă de protecția datelor dumneavoastră cu 
caracter personal pe care ni le predați. Toate datele cu caracter personal, pe 
care ni le furnizați, le procesăm cu responsabilitate, transparent și în 
conformitate cu Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului. Aveți dreptul să solicitați informații referitoare la datele cu 
caracter personal aflate în evidența noastră, rectificarea sau ștergerea 
acestora, dacă acestea sunt efectuate în baza consimțământului furnizat de 
către dumneavoastră. În cazul în care are loc procesarea automată, aveți 
dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a nu fi obiectul deciziilor bazate 
exclusiv pe aceste hotărâri.  În cazul oricăror întrebări și cereri referitoare la 
procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți să ne 
contactați în scris pe adresa sediului societății. 

Securizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
Avem grijă de securitatea datelor cu caracter personal pe care ni le predați. 
Am adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru ca datele 
dumneavoastră să fie protejate având în vedere importanța procesării 
acestora. La datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-am 
obținut de la dumneavoastră, nu are acces nicio persoană neautorizată și nu 
le predăm, fără consimțământul dumneavoastră, către alte entități pentru 
procesare ulterioară, dacă acest lucru nu este cerut prin lege. 

Dreptul la informații 
Dreptul dumneavoastră este să cereți de la noi informații referitoare la datele 
cu caracter personal procesate despre dumneavoastră, limita și scopul 
procesării acestora. Aceste informații vi le vom furniza gratis în termen de 
maximum 30 de zile. 

Dreptul la transferul de date 
Aveți dreptul să obțineți datele cu caracter personal pe care le avem în 
evidența noastră, și anume, într-un format structurat, folosit în mod obișnuit 
și citibil automat. În baza cererii dumneavoastră, aceste date pot fi predate 
către un alt administrator. 

Actualizarea datelor, dreptul la rectificare 
Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe 
care le avem în evidențele noastre. În cazul în care constatați că datele 
noastre nu mai sunt actuale, aveți dreptul să solicitați rectificarea acestora. 

 



Obiecții 
În cazul în care credeți că datele dumneavoastră cu caracter personal nu le 
procesăm în conformitate cu legislația în vigoare a Republici Cehe și a Uniunii 
Europene, aveți dreptul să formulați obiecții, noi urmând a verifica 
corectitudinea cererii dumneavoastră.  

Dreptul la restricționarea procesării 
Aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter 
personal în cazul în care credeți că datele astfel procesate nu sunt exacte, 
eventual că noi le procesăm în contradicție cu legea, precum și dacă credeți 
să nu mai avem nevoie de aceste date pentru scopuri de procesare. 

Dreptul la ștergere 
Aveți dreptul să solicitați oricând ștergerea datelor dumneavoastră din baza 
noastră de date, noi având obligația de ștergere a datelor pe care le 
procesăm exclusiv în baza consimțământului dumneavoastră. 
 
Cu cine puteți lua legătura 
Pentru întrebările dumneavoastră referitoare la protecția datelor cu caracter 
personal ne puteți contacta și pe e-mailul info@technicoat.cz sau la sediul 
societății noastre: 
TECHNICOAT s.r.o. 
Planá 87 
370 01 České Budějovice, CZ 
 

Site-ul web - fișierele protocoalelor 
În cazul în care accesați website-ul nostru și îl vizionați, procesăm 
următoarele fișiere de protocol și le salvăm pe serverele noastre. Printre 
informațiile pe care le salvăm se numără: 

 Adresa dumneavoastră IP 

 Pagina deschisă a website-ului nostru 

 Codul răspunsului http 

 Identificarea navigatorului dumneavoastră 
Aceste informații le procesăm pe o perioadă de maximum un an și doar în 
scopurile protecției noastre juridice. 

Fișierele cookies 
Dacă vizitați website-ul nostru, sunteți informați că noi folosim tehnologiile 
pentru colectarea și stocarea informațiilor cu ajutorul fișierelor cookies în 
dispozitivul dumneavoastră. Fișierele cookie sunt mici fișiere de text, pe care 
nu le trimitem niciunde, aceste fișiere le puteți înlătura din navigator sau 
puteți interzice complet utilizarea acestora. Fișierele cookie nu colectează 
nicio informație cu caracter personal despre dumneavoastră, însă fără aceste 
fișiere nu putem asigura funcționalitatea suficientă a site-ului web. 



Analiză și statistici 
Site-urile web le monitorizăm și le analizăm cu ajutorul serviciilor analitice. 
Niciun fel de date analizate cu ajutorul acestui serviciu nu reprezintă datele 
dumneavoastră cu caracter personal. Cu ajutorul acestui serviciu identificăm 
frecvența vizitelor și datele geografice, informațiile privind navigatorul web și 
ale sistemului de operare din care accesați website-ul nostru. Toate aceste 
informații le utilizăm în scopuri de marketing, pentru îmbunătățirea continuă 
a site-ului web și a conținutului acestuia, precum și în scopuri de protecție 
juridică. 

 


