
În conformitate cu art. 13 alin 1 și 2 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare: "GDPR"), informăm că:  

1. Operatorul datelor cu caracter personal în conformitate cu art. 4 pct. 7 GDPR este:  

DS Auto Sp. z o.o. ul. Szymanowskiego 2, 32-501 Chrzanów NIP: 628-224-31-87 

2. Scopurile pentru care putem prelucra datele cu caracter personal, în funcție de sursă: 

Ctr. Sursa de informare Scopul prelucrării 

Datele clienților 

1. 
Încheierea și executarea 
serviciului  

 Executarea contractului încheiat, adică 
(temeiul legal: art.6 alin.1 lit.b "GDPR"); 

  Îndeplinirea obligațiilor legale impuse 
Operatorului de date cu caracter personal în 
legătură cu necesitatea stocării documentelor 
contabile (temeiul legală: art.6 alin.1 lit.b 
"GDPR"în legătură cu reglementările fiscale); 

  Pentru a urmări orice revendicare (temei 
legal: art.6 alin.1 lit.f "GDPR"); 

 Marketing și promovare de produse și servicii 
proprii (temei legal: art.6 alin.1 lit.a) și f) 
„GDPR”);  

 Scopuri administrative interne - statistici, 
raportări, sondaje privind satisfacția clienților 
(temei legal: art. 6 alin. 1 lit. f) „GDPR”).  

2. 
Formular de contact pe site-ul 
web 

 Executarea contractului încheiat sau înainte 
de încheierea acestuia (temei legal: art.6 
alin.1 lit.b „„GDPR””);  

 Marketing și promovare de produse și servicii 
proprii (temei legal: art.6 alin.1 lit.a) și f) 
„GDPR”;  

 Răspuns la întrebările trimise, realizarea 
corespondenței (temei legal: art.6 alin.1 lit.f) 
„GDPR”;  

 Scopuri administrative interne - statistici, 
raportări, sondaje privind satisfacția clienților 
(temei legal: art.6 alin. 1 lit. f) „GDPR”).  

3. 

Datele primite în timpul 
conversațiilor, contactelor 
telefonice, corespondenței prin e-
mail, corespondenței în cadru 
formularelor electronice  

 Executarea contractului încheiat sau înainte 
de încheierea acestuia (temei legal: art.6 
alin.1 lit.b „„GDPR””);  

 Marketing și promovare de produse și servicii 
proprii (temei legal: art.6 alin.1 lit.a) și f) 
„GDPR”;  

 Răspuns la întrebările trimise, realizarea 



corespondenței (temei legal: art.6 alin.1 lit.f) 
„GDPR”;  

 Scopuri administrative interne - statistici, 
raportări, sondaje privind satisfacția clienților 
(temei legal: art.6 alin. 1 lit. f) „GDPR”). 

 

4. 
Date primite în timpul reuniunilor 
și conținute în Acordurile 
încheiate  

 Executarea contractului încheiat sau înainte 
de încheierea acestuia (temei legal: art.6 
alin.1 lit.b „GDPR”);  

 Pentru contactul continuu rezultat din 
contractul încheiat sau din acțiunile 
întreprinse pentru încheierea acestuia (temei 
legal: art.6 alin.1 lit.b „GDPR”); 

 Îndeplinirea obligațiilor legale impuse 
Operatorului de date cu caracter personal în 
legătură cu necesitatea stocării documentelor 
contabile (temeiul legală: art.6 alin.1 lit.b 
"GDPR"în legătură cu reglementările fiscale); 

 Pentru a urmări orice revendicare (temei 
legal: art.6 alin.1 lit.f "GDPR"); 

 Marketing și promovare de produse și servicii 
proprii (temei legal: art.6 alin.1 lit.a) și f) 
„GDPR”);  

 Scopuri administrative interne - statistici, 
raportări, sondaje privind satisfacția clienților 
(temei legal: art. 6 alin. (1) lit. f) „GDPR”). 

5. Newsletter 

 Marketing și promovare de produse și servicii 
proprii (temei legal: art.6 alin.1 lit.a) și f) 
„GDPR”;  

 Scopuri administrative interne - statistici, 
raportări, sondaje privind satisfacția clienților 
(temei legal: art. 6 alin. (1) lit. f) „GDPR”). 

Date ale contractanților și a altor persoane care se contactează cu Operatorul  

6. 
Date primite în timpul reuniunilor 
și conținute în Acordurile 
încheiate 

 Executarea contractului încheiat (temei legal: 
art.6 alin.1 lit.b „GDPR”);  

 Pentru contactul continuu rezultat din 
contractul încheiat sau din acțiunile 
întreprinse pentru încheierea acestuia (temei 
legal: art.6 alin.1 lit.b „GDPR”);  

 Îndeplinirea obligațiilor legale impuse 
Operatorului de date cu caracter personal în 
legătură cu necesitatea stocării documentelor 
contabile (temeiul legală: art.6 alin.1 lit.b 
"GDPR"în legătură cu reglementările fiscale); 

 Pentru a urmări orice revendicare (temei 
legal: art.6 alin.1 lit.f "GDPR"); 



 Scopuri administrative interne - statistici, 
raportări, sondaje privind satisfacția clienților 
(temei legal: art. 6 alin. (1) lit. f) „GDPR”). 

7. 
Datele conținute în 
corespondența electronică și pe 
hârtie  

 Contact continuu cu Contractanții și Entitățile 
care cooperează cu care am semnat contracte 
pentru a le pune în aplicare  

 Contactul cu companiile și reprezentanții 
acestora cu care negociem înainte de a 
încheia contractul;  

 Răspunsuri la toate celelalte întrebări care ne 
ajung la adresele oficiale pentru comunicare 
electronică. (temei legal: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. 
b sau lit. f „GDPR”). 

  

3. Destinatarii datelor cu caracter personal în legătură cu realizarea obiectivelor indicate la 
lit. 2 pot fi:  
a) persoane autorizate de Operator - angajați și colaboratori, 
b) entități cărora Operatorul a încredințat prelucrarea datelor cu caracter personal (entități 
de prelucrare) pe baza contractelor încheiate, 
c) entitățile cărora Operatorul va fi obligat să furnizeze date pe baza dispozițiilor legale,  
d) destinatari de date precum: curieri, bănci, firme de avocatură. 

4. Datele cu caracter personal prelucrate nu sunt transferate către o țară terță sau o 
organizație internațională.  

5. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Operator în perioada necesară pentru 
atingerea scopurilor prevăzute la pct. 2: 
a) în legătură cu punerea în aplicare a contractului încheiat, până la rezilierea acestuia, după 
această perioadă pe o perioadă și în măsura cerută de lege, în special în ceea ce privește 
stocarea documentelor contabile sau pentru a asigura orice creanță 
b) în legătură cu comercializarea produselor și serviciilor oferite de Operator, până la 
retragerea consimțământului pentru o astfel de prelucrare. 
 
6. Drepturi de care beneficează persoanele ale căror date le prelucrăm:  
a) dreptul de acces la conținutul datelor, în conformitate cu art. 15 „GDPR”, 
b) dreptul de a rectifica datele, în temeiul art. 16 „GDPR”, 
c) dreptul de ștergere a datelor, în conformitate cu art. 17 „GDPR”,  
d) dreptul de a limita prelucrarea datelor, în conformitate cu art. 18 „GDPR”, 
e) dreptul la portabilitatea datelor, în conformitate cu art. 20 „GDPR”. 

 7. Aveți dreptul să retrageți consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 
prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, 
dacă prelucrarea are loc pe baza consimțământului dat anterior pentru prelucrare în temeiul 
art. 6 alin. 1 lit. a) „GDPR”.  



8. Dacă doriți să vă exercitați drepturile menționate la punctele precedente, vă rugăm să 
trimiteți un e-mail la adresa de e-mail : e-mail: dsautospzoo@wp.pl sau telefonic: +48 604 
611 917 

9. Aveți dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere - dacă considerați că 
prelucrarea datelor cu caracter personal are loc cu încălcarea prevederilor „GDPR”. 

10. Furnizarea datelor dvs. personale este necesară pentru încheierea și realizarea Acordului 
- adică participarea la fomare profesională / cursuri. Furnizarea datelor este voluntară, însă, 
consecința ne furnizării acestor date va fi incapacitatea de a încheia și de a executa comanda 
– contract. 
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