
 

p. 1/1 

ECOSERV SIG S.R.L. 
Jud. Mureş, 545400 Sighişoara , str. Corneşti nr. 54 

CUI: RO 28696329; J26/718/2011 
Cont: RO86RZBR0000060014809581/Raiffeisen Bank Sighişoara 

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68 
E-mail: ecoservsig@yahoo.ro /Website: www.ecoservsig.ro 

 
Nr. înreg.______/______/_____________  

  
 

Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
  

Conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, societatea ECOSERV 
SIG.S.R.L., cu datele de identificare din antet, vă aduce la cunoștință următoarele:   
- Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă art. 6 alin. (1), litera b) din 

Regulamentul U.E nr. 679/2016, privind prelucrarea datelor în scopuri precontractuale și contractuale;  
- Politica societății noastre privind protecția și securitatea datelor personale este de a colecta numai datele 

necesare în scopuri cuvenite, solicitate numai în cazul în care acest lucru este strict necesar;  
- Datele dumneavoastră vor fi păstrate de către S.C. ECOSERV SIG.S.R.L., conform Regulamentului U.E 

nr. 679/2016, atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, precum și stocate, după caz, în 

conformitate cu Ordinul 217/1996 privind Activitatea de arhivă a creatorilor și deținătorilor de documente;  
- Tipurile de date personale colectate de la dumneavoastră pot fi: nume, prenume, seria și numărul cărții de 

identitate, domiciliul/reședința, date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail), date cuprinse în 
certificatul eliberat de ORC, carnet de comercializare, autorizație de funcționare, atestat de producător cupon 
de pensie, certificat de handicap (dacă este cazul);   

- Totodată, vă informăm că dumneavoastră aveți următoarele drepturi:  
- Dreptul de a obține orice informație din partea operatorului, privitoare la datele dumneavoastră cu caracter 

personal, precum și accesul nemijlocit la acestea;  
- Dreptul de a obține de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, precum 

și dreptul la restricționarea prelucrării în cazul aplicării unei situații prevăzute la art 17 lit. a-f din Regulamentul 

U.E nr. 679/2016;  
- Dreptul de a vă opune oricând prelucrării din motive întemeiate și legitime, precum și cel de a obține din 

partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc,în condițiile art. 17 din 
Regulamentul U.E nr.679/2016;  

- Vă aducem la cunoștință și aceea că aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care  
vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat;  
- Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal (ANSPDCP).  
- Responsabil cu protecția datelor în cadrul societății noastre este Boroș Izabela-Theodora, e-mail 

ecoservsig@yahoo.ro.   
  

Luând la cunoștință cele menționate,   

Subsemnatul/a........................................................................................................., domicilat/ă în 

localitatea.................................................................., județul..........................................., strada 

....................................................., nr..........., posesor/posesoare al CI seria ............ numărul ......................, 

eliberat de .............................................................., la data de .............................., îmi exprim consimțământul 

în mod clar și nemijlocit cu privire la colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor mele cu caracter 

personal de către societatea ECOSERV SIG.S.R.L.  

  

Data:  

___________________  

Semnătura  

_____________________________________  

  


