
Politica de confidențialitate 

Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimțământului persoanei vizate de 

respectivele date în scopul trimiterii mesajelor comerciale și în scopul altor activități de 

marketing direct ale comercianților de pe internet. Scopul acestei Politici de confidențialitate 

este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios 

confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Suntem conștienți că 

informațiile personale îți aparțin, de aceea depunem toate eforturile să le stocăm în 

siguranță și să le prelucrăm cu atenție. 

 

NOI SUNTEM: 

 SC NABERA STORAGE SRL, cu sediul în Piatra Neamt, str. Petru Movila, nr.112, 

Jud. Neamt, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.  J27/746/2017, cod fiscal 37871887 
este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct 
de la tine sau din alte surse. 

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru 
ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm 

măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.  

TU ESTI: 

Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoana aflată 
într-o relație de orice fel cu noi, ești o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a 
fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu 
ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea 
dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată. 

 

Protecția datelor 

 

1. IDENTIFICAREA CONTROLORULUI DE DATE ȘI DETALIILE DE CONTACT 

 

1.1. Controlorul datelor dvs. este SC NABERA STORAGE SRL.(denumit în 

continuare„Controlor”). 

 

1.2. Detaliile de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa poștală 

STR PETRU MOVILA, NR 112, PIATRA NEAMT, JUD NEAMT 

1.3. Administratorul nu a desemnat un Responsabil cu protecția datelor. 



 

 

2. BAZA LEGALĂ PENTRU PRELUCRAREA LEGITIMĂ A DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

 

2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal o constituie 

consimțământul dvs. acordat Controlorului de date în sensul articolului 6 (1) 

(a) din Regulamentul (CE) Nr. 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția 

Datelor) (denumit în continuare „Regulament”). 

 

 

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

3.1. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal constă în trimiterea către 

dvs. a documentelor fiscale pentru închirierea sistemului, a comunicărilor 

comerciale și alte activități de marketing efectuate de controlorul de date. 

 

3.2. Nu există nicio decizie individuală, automată a Controlorului de date în sensul 

articolului 22 din regulament. 

 

4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

4.1. Perioada pentru care vor fi stocate informațiile dvs. cu caracter personal de 

către Controlorul de date este de 3 ani, însă nu mai mult, până la retragerea 

consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în 

acest scop). 

 

 

5. ALȚI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

5.1. Datele dvs. cu caracter personal vor fi divulgate următorilor destinatari. 

Compania Bohemiasoft s.r.o. (administratorul serverului), Unihost 

s.r.o.(administratorul serverului) și Casablanca INT (Operatorul centrului de 

date)si firmele de curierat cu care colaboram ( GLS CURIER  , DPD CURIER, 

POSTA ROMANA) precum si alti terti cu care avem o relatie contractuala. 

  

 

 

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE DE RESPECTIVELE DATE 

 

6.1. În conformitate cu termenii și condițiile stipulate în Regulament, aveți dreptul 

de a solicita administratorului dvs. accesarea, rectificarea sau ștergerea 

datelor dvs. cu caracter personal sau limitarea prelucrării acestora, dreptul de 

a face obiecții la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și dreptul la 



portabilitatea datelor cu caracter personal. 

 

6.2. Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru 

prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal acordat Controlorului de date. 

Totuși, acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter 

personal bazată pe consimțământul dvs. înainte de retragerea acestuia. 

Consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi 

retras prin e-mail la adresa nabera.storage@yahoo.com 

6.3. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal 

sau Regulamentul au fost încălcate, aveți dreptul inter alia de a depune o 

plângere la o autoritate de supraveghere. 

 

6.4. Nu aveți obligația de a furniza datele dvs. cu caracter personal. Furnizarea 

datelor dvs. cu caracter personal nu este o cerință contractuală legală și nu 

este necesară pentru încheierea unui contract. 

DATE PE CARE LE COLECTAM: 

Când interacționezi în orice fel cu noi este posibil să ne dai sau să primim din alte surse 
informații incluzând: 

 Numele și prenumele 
 Adresa de e-mail 
 Profilul de socializare 
 Interesele și preferințele 
 Adresa 
 Informații despre produsele și serviciile achiziționate 
 Informații bancare.  

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, incluzând: 

 Adresa IP 
 Navigatorul de internet 
 Anunțurile pe care ai dat click 
 Locația 
 Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru. 

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează 
la următoarele: 

 În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi; 

 În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău 
prealabil; 

 Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim; 
 Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice; 
 Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice; 
 Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor; 
 Pentru a ne conforma legislației; 

 Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanța  



Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi  

Anumite informații, precum numele, prenumele și adresa de livrare sunt obligatorii pentru 
executarea contractului de vânzare dintre noi.  

În anumite situații, prelucrarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații 
legale, ca de exemplu păstrarea facturilor timp de 10 ani. 

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne luam 
angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu 
caracter personal, inclusiv Regulamentul (EU) 679/2016 și, în special, următoarele principii:  

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor 
pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.  

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care 
le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.  

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât 
mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio 
conexiune la internet nu este complet sigură.  

 Îți poți retrage consimțământul pentru marketing direct în orice moment Dacă vrei să 
îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și 
datate la adresa de e-mail nabera.storage@yahoo.com  

 

 


