
Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop publicitar 

 

FIROS S.A., cu sediul în Bucuresti, B-dul Timişoara nr.100, sector 6, cod poştal 061334, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului  sub nr. J/40/14598/27.11.1991, cod unic de înregistrare fiscală 
RO434492, cont bancar nr. RO22 UGBI 0000 0720 0577 3RON deschis la Garanti Bank SA,  
sucursala Stefan Cel Mare, reprezentata legal prin dl Daniel POP. 

Furnizarea datelor dumneavoastră în scopul primirii de mesaje publicitare este opțională, refuzul 
furnizării datelor pentru a fi utilizate în scop publicitar nu afectează dreptul dumneavoastră de a 
beneficia de produsele/serviciile societății noastre.  

Pentru transmiterea mesajelor publicitare prelucrăm următoarele date: nume, prenume, adresă de 
e-mail, număr de telefon, adresă de corespondență.  

Pentru transmiterea mesajelor publicitare aveți posibilitatea de a ne furniza alte date personale 
decât cele pe care le deținem pentru administrarea relației contractuale.  

Vă informăm că pentru transmiterea mesajelor publicitare, FIROS S.A. poate transmite datele 
dumneavoastră personale unor parteneri, împuterniciți ai FIROS S.A. care au obligația de a respecta 
drepturile dumneavoastră în aceeași măsură ca și FIROS S.A..  

 În cazul în care sunteți deja client al FIROS S.A., pentru a vă oferi mesaje publicitare personalizate, 
cu acordul dumneavoastră expres vom prelucra automat datele deținute despre dumneavoastră 
(fără a ne limita la: gen, vârstă, locație, venituri, etc.) și va realiza profile, inclusiv analizarea și 
evaluarea datelor deținute pentru transmiterea de propuneri personalizate. În situația în care nu ne 
veți oferi acordul pentru acestea, vă putem transmite doar mesaje publicitare adresate publicului 
larg.   

Exprimarea dezacordului nu conduce la imposibilitatea obținerii unei oferte personalizate, la 
solicitarea dumneavoastră, în funcție de necesitățile dumneavoastră.  Durata pentru care FIROS S.A. 
prelucrează datele dumneavoastră personale este până la îndeplinirea scopului prezentului acord.  

   

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sunt: 

Dreptul de a accesa informațiile  

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le 
prelucrăm.  

Dreptul la rectificare  

Dacă datele dumneavoastră personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În 
cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest 
sens.  

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor  

Puteți să vă opuneti primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Când deveniți 
client FIROS S.A., putem să vă întrebăm dacă doriți să primiți oferte personalizate. În cazul în care 
vă răzganditi ulterior, puteți opta să nu mai primiți mesaje publicitare.  



Nu puteți să vă opuneti prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către FIROS S.A. 
dacă avem obligația legală de a le prelucra dacă este necesar să încheiem un contract cu 
dumneavoastră. 

Dreptul la restricționarea prelucrării  

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal în cazul în care:  

 • considerați că informațiile sunt inexacte;  

 • prelucrăm datele în mod ilegal;  

 • FIROS S.A. nu mai are nevoie de datele respective, dar doriți să le păstrăm în vederea utilizării 
într-o acțiune în justiție;  

Dreptul la portabilitatea datelor  

Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct 
dumneavoastră sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe 
care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimtământul dumneavoastră sau pe baza unui 
contract încheiat cu dumneavoastră. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal.  

Dreptul la ștergere  

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă:  

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

 • vă retrageți consimtămantul pe baza căruia are loc prelucrarea;  

• FIROS S.A. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în mod ilegal, sau  

 • o reglementare a Uniunii Europene sau a unui stat membru al Uniunii Europene impune 
ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către FIROS S.A..  

Dreptul la reclamații  

În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dumneavoastră, aveți 
dreptul să faceți o reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la 
reclamația pe care ne-ați înaintat-o, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu 
protecția datelor din cadrul FIROS S.A..  

Dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să faceți o reclamație, vă rugăm să ne contactați.   

În anumite cazuri, putem respinge cererea dumneavoastră dacă este permis prin lege, și vă vom 
informa în timp util de ce am respins cererea.  

FIROS S.A. protejează datele dumneavoastră cu caracter personal printr-un set de politici și 
standarde interne.  

Politicile și standardele interne sunt actualizate în mod periodic pentru a corespunde modificărilor 
legislative și evoluției pieței.  



De asemenea vă asigurăm de faptul că FIROS S.A. implementează măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal.  

 ⎕   Doresc să mi se transmită mesaje publicitare  

 ⎕   Doresc să mi se transmită mesaje publicitare personalizate  

 ⎕  Nu doresc să mi se transmită mesaje publicitare  

⎕  Nu doresc să mi se transmită mesaje publicitare personalizate  

   

 Nume ____________________________________________ 

 Prenume_________________________________________ 

 Semnătura_______________________________________ 

 Dată_______________________________________________  

   

   

   


