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Informații privind protecția datelor pentru partenerii de afaceri în conformitate cu art. 13 GDPR 

 

În cele ce urmează, dorim să vă informăm despre colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră în legătură cu relația de 

afaceri cu Purem Oradea SRL și drepturile dumneavoastră în acest sens. 

 

 

1. Persoana responsabilă. Responsabilul pentru 

prelucrarea datelor în sensul Regulamentului general 

privind protecția datelor (GDPR) este Purem Oradea 

SRL, Str.Nicolae Filipescu nr.20, Oradea, Romania 

("Eberspächer","Noi"), privacy-

ETRO@eberspaecher.com 
2. Responsabil cu protecția datelor. Dacă aveți 

întrebări cu privire la protecția datelor în cadrul Purem 

Oradea SRL, vă rugăm să contactați responsabilul cu 

protecția datelor, prin e-mail, la privacy-

ETRO@eberspaecher.com 
3. Prelucrarea datelor în legătură cu relația de 

afaceri cu Purem Oradea SRL. Ca parte a relației de 

afaceri cu Purem Oradea SRL, prelucrăm și datele 

dumneavoastră personale sau ale angajaților 

dumneavoastră  

a. Managementul clienților și partenerilor. Pentru 

administrarea contactelor noastre comerciale 

procesăm informații despre compania dumneavoastră 

(în special adresa, sucursalele, reprezentanții 

autorizați și datele de contact ale acestora, 

rezumându-le în următoarele: Datele companiei), 

precum și informații despre persoanele de contact 

respective (în special numele, funcția, informații 

profesionale de contact, rezumându-le în 

următoarele: Detalii de contact) și orice comunicare 

cu dumneavoastră Folosim aceste date pentru a 

putea contacta persoana de contact corespunzătoare, 

pentru a procesa solicitările și comenzile 

dumneavoastră în mod corespunzător și pentru a 

menține relația noastră de afaceri. Temeiul legal este 

art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR.  
b. Comenzi, gestionarea comenzilor și facturare. 

În contextul procesării și facturării comenzilor, 

colectăm informații despre oferte, comenzi și articole 

de facturare, precum și informații despre datele 

bancare. Datele de contact ale persoanelor de contact 

pot fi, de asemenea, prelucrate în acest context. 

Temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR. 
c. Răspundere și garanție (produse). Procesăm 

datele dumneavoastră pentru aserțiunea 

revendicărilor legale și apărarea în litigiile legale. 

Pentru a verifica reclamațiile legale și contractuale, 

este posibil să avem nevoie de informații despre 

produsele acoperite de contract, instalarea și 

utilizarea acestora, precum și informații despre facturi. 

În plus față de informațiile privind compania 

dumneavoastră și datele de contact, avem nevoie de 

informațiile despre clienții finali care sunt conținute în 

factura trimisă și documentația comenzii, care pot fi, 

de asemenea, procesate ca parte a procesului de 

verificare a reclamației. Temeiul legal este art. 6 alin. 

1 lit. b din GDPR.  

d. Control și raportare. De asemenea, folosim 

informații privind comenzile și articolele de facturare 

pentru contabilitatea internă a costurilor și 

performanței, controlul și raportarea internă, care ne 

servește pentru gestionarea și planificarea 

corporativă. Temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. f din 

GDPR. În acest context, în mod normal nu se 

prelucrează date cu caracter personal.  
e. Utilizare promoțională și buletin informativ. 

Folosim datele companiei dumneavoastră și datele de 

contact și, dacă este cazul, informații despre 

comenzile anterioare pentru a vă trimite informații 

suplimentare despre produsele și serviciile noastre 

relevante pentru dumneavoastră, precum și știri, 

promoții și oferte relevante. Vă vom trimite aceste 

materiale prin poștă sau e-mail. Pentru a vă contacta 

prin e-mail, vom folosi datele de contact pe care ni le-

ați furnizat. Vă puteți opune utilizării datelor 

dumneavoastră în scopuri publicitare în orice 

moment, notificându-ne datele de contact specificate 

la articolul 1 (de exemplu, prin e-mail sau scrisoare). 

Baza legală pentru prelucrarea datelor menționată 

anterior este art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR. De 

asemenea, vă oferim Buletinul informativ 

Eberspächer, care vă informează în mod regulat 

despre produsele și serviciile Eberspächer, știri, 

promoții și oferte. Vă puteți dezabona de la buletinul 

informativ în orice moment, prin intermediul linkului de 

dezabonare conținut în buletinul informativ sau prin 

trimiterea unui mesaj scurt la adresa de dezabonare 

dată în buletinul informativ. Baza legală pentru 

prelucrarea datelor menționată anterior este art. 6 

alin. 1 lit. a din GDPR.  
4. Destinatari. Datele de contact vor fi, în general, 

prelucrate exclusiv de Purem Oradea SRL și nu vor fi 

transmise unor terți. În anumite cazuri, datele sunt 

transmise în cadrul grupului de companii 

Eberspächer. Acesta este cazul în cazul în care o 

companie din Grup furnizează anumite servicii pentru 

noi sau dacă există acorduri-cadru comune. Mai mult, 

datele sunt transmise în acele cazuri în care 

legislatorul le solicită sau le face obligatorii (de 

exemplu, ca parte a unui audit fiscal de către 

autoritățile fiscale, sau ca parte a prevenirii spălării 

banilor). În anumite cazuri, divulgarea datelor 

dumneavoastră către terți este necesară pentru a vă 

proteja interesele sau a intereselor noastre, sau 

pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Un astfel 

de transfer are loc în special dacă integrăm furnizorii 

externi de servicii în procesele noastre interne. În 

astfel de cazuri, furnizorul de servicii este legat de 

instrucțiuni și primește date numai în măsura și pe 

perioada necesară pentru furnizarea serviciilor, în 

fiecare caz. De asemenea, angajăm consultanți 

externi și auditori în unele cazuri. Întotdeauna sunt 
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încheiate acorduri cu aceste părți pentru a asigura 

confidențialitatea tuturor informațiilor.  
5.  Perioadă de depozitare  

Datele sunt stocate atât timp cât sunt necesare 

pentru scopul descris, dar cel puțin atât timp cât 

pot exista creanțe din relația de afaceri și este 

necesară o păstrare pentru îndeplinirea obligațiilor 

legale contabile. 

6. Integritatea datelor 

Am implementat măsuri de securitate adecvate 

pentru a vă proteja datele cu caracter personal 

împotriva pierderii accidentale, utilizării 

neautorizate, modificării sau divulgării sau 

accesului neautorizat. În plus, restricționăm 

accesul la datele dumnevoastră angajaților care 

au nevoie de acestea în scopul informării. Datele 

vor fi prelucrate numai conform instrucțiunilor 

noastre și toți angajații sunt supuși obligațiilor de 

confidențialitate. Am implementat reguli pentru 

tratarea încălcărilor protecției datelor și vă vom 

informa atât pe dumneavoastră cât și fiecare 

autoritate responsabilă în cadrul cerințelor legale 

cu privire la o încălcare 

7. Prerogativele dumneavoastră.  
  Aveți diferite drepturi în conformitate cu legea privind 

protecția datelor. Aveți dreptul în orice moment să 

solicitați o prezentare generală a datelor stocate de 

noi și să le corectați, dacă este necesar. De 

asemenea, puteți solicita ștergerea datelor 

dumneavoastră Totodată, puteți restricționa 

prelucrarea datelor dumneavoastră personale dacă, 

de exemplu, este pusă sub semnul întrebării 

acuratețea datelor din partea dumneavoastră. De 

asemenea, aveți dreptul la transferabilitatea datelor, 

adică vă vom trimite o copie digitală a datelor 

personale pe care le-ați furnizat la cerere. În cele din 

urmă, suntem, de asemenea, obligați să vă informăm 

cu privire la dreptul dumneavoastră de reclamare 

către autoritatea responsabilă de supraveghere a 

protecției datelor Autoritatea Nationala de 

Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 

Sector 1, cod postal 010336 

Bucuresti, Romania 

 

Aveți dreptul de a vă opune utilizării datelor 

dumneavoastră în scopuri publicitare. Vă puteți 

dezabona de la buletinul nostru de știri în orice 

moment, așa cum este descris mai sus și puteți 

revoca orice consimțământ. Pentru a vă 

confirma drepturile, vă rugăm să ne contactați 

la datele de contact menționate în secțiunea 1 

de mai sus. 

Data: Septembrie, 2021. 


