
 

POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Conform cerintelor Regulamentului General pentru Protectia Datelor (GDPR - General Data Protection 
Regulation), (EU) 2016/679 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 
acestor date, S.C. PRIVE CATALINA S.R.L.  are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai 
pentru scopuri specificate, datele personale pe care ni le furnizati. 

Societatea S.C. PRIVE CATALINA S.R.L. are punctul de lucru in str. Tudor Vladimirescu, nr. 86, Ploiesti, 
inscrisa la Registrul Comertuluii cu numarul J29/2482/2017. 

S.C. PRIVE CATALINA S.R.L.  este un operator al datelor cu caracter personal pe care dvs. (persoana 
vizata) ni le transmiteti. 

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL? 

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu 
numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un 
număr de identificare unic). 

Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa, numele și prenumele, sexul, data și 
locul nașterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail, profesie, 
loc de muncă, formare profesionala, situație familială, situație economico-financiară, date privind 
bunurile deținute, obișnuinte/preferințe/comportament, imagine, voce, preferințele personale și 
obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind 
situația financiară. 

Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului 
dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie. 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL? 

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter 
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea 
la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate 
date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și 
serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin. 



În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date 
personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în 
anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către 
autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale. 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 

S.C. PRIVE CATALINA S.R.L. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal 
(denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt: 

 Prelucrate în mod corect, legal și transparent; 

 Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime; 

 Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; 

 Corecte și actualizate; 

 Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este 
necesar în raport de scopul prelucrării; 

 Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o 
securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile. 

 

CE TIP DE DATE PRELUCRAM 

Prelucrarea datelor se face doar atunci când acestea sunt relevante pentru executarea 

contractului. În acest context, Trainerul va prelucra următoarele date cu caracter personal: 

 datele de identificare nume, prenume, adresa de domiciliu, date din CI/BI/Pașaport etc., 

adresă de e-mail, număr de telefon, cetățenie, stare civilă, semnătura și orice alte date 

furnizate care pot duce la identificarea Cursantului. 

 informații economice și de tranzacționare (de exemplu, informațiile privind contul 

bancar al Cursantului etc.); 

 

DE CE AVEM NEVOIE DE DATE 

Avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri: 

 furnizarea de programe de training și consultanță organizațională către clienții noștri, persoane 
fizice sau persoane juridice și pentru personalul acestora; 

 executarea contractelor cu furnizorii și partenerii noștri; 



 promovarea produselor și serviciilor oferite prin site-ul www.catalinabanica.ro 

 în vederea derulării proiectelor de recrutare și gestionare a contractelor de muncă pentru 
angajații ori colaboratorii noștri, sau, contractual, pentru clienți; 

 îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la întocmirea facturilor fiscale. 

 

CE VOM FACE CU DATELE 

Suntem unicul destinatar al datelor personale colectate. Singura excepție o reprezintă cookie-urile care 
pot proveni și de la alți furnizori. 

catalinabanica.ro nu vinde și nu pune la dispoziția terților datele cu caracter personal pe care le 
prelucrează. 

De asemenea, este posibil sa fie necesar sa dezvaluim informatii dvs. pentru a ne conforma obligatiei 
legale de a raspunde la cererile legale ale autoritatilor. Datele dvs. cu caracter personal vor fi 
comunicate doar atunci cand consideram, cu buna credinta, ca avem obligatia de a face acest lucru in 
conformitate cu legea. 

 

TEMEIUL LEGAL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 

Întocmirea și Executarea contractelor (art. 6 alin. (1) lit. b și c din Regulamentul (UE) 679/2016) 

Consimțământul persoanelor vizate, fie prin faptul că persoana vizată are inițiativa transmiterii unor 
date cu caracter personal către noi, de exemplu, în cazul contactării societății pe pagina de Contact sau 
ca urmare a acceptării notificării privind politica de cookies 

 

INTOCMIREA FACTURILOR FISCALE 

În privința datelor colectate automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul 
pentru prelucrare este consimțământul. 

Odată cu accesarea site-ului, și selectarea opțiunii DA/De acord utilizatorii își exprimă în mod valabil 
consimțământul asupra prelucrării. 

 

CAT TIMP PASTRAM DATELE 

Durata de stocare a datelor depinde de natură interacțiunii cu site-ul și serviciile furnizate. 



În cazul semnării unui contract, datele sunt stocate pe perioada valabilități contractului, cât și o perioada 
după (perioada legală obligatorie) necesară pentru a face dovadă contractului. 

În cazul unor interacțiuni sporadice, întrebări/mesaje diverse, păstram datele 1 an. 

În cazul emiterii unor facturi (cursuri, servicii, etc), suntem obligați de lege să păstram datele financiare 
pe o perioada de minim 10 ani 

În cazul contractelor de muncă pentru angajați sau colaboratori, datele se păstrează pe durata 
reglementată de legislația muncii. 

 

SECURITATEA DATELOR COLECTATE 

În conformitate cu stadiul actual al tehnologiei, am implementat măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal (criptare, restricționare acces 
neautorizat). 

În ceea ce privește datele colectate online, acestea sunt criptate și protejate automat prin intermediul 
protocolului HTTPS. 

 

MODIFICARI SI ACTUALIZARI ALE POLITICII DE PROTECTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

PRIVE CATALINA SRL își rezervă dreptul de a modifica Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal 
oricând este necesar. Dacă există modificări semnificative, acestea se vor reflecta în timp util în 
versiunea actualizată a acestui document. 

Puteți reveni periodic la această politică de protecție a datelor cu caracter personal pentru a fi informat 
privind cea mai nouă versiune a acestui document. 

 

CARE SUNT DREPTURILE DVS. 

In cazul in care considerati ca orice date cu caracter personal ale dvs. pe care noi le detinem sunt 
incorecte sau incomplete, aveti posibilitatea sa solicitati consultarea, rectificarea sau stergerea acestor 
informatii. Ne puteti contacta in acest sens prin email la adresa: catalinaelena.banica@gmail.com 

In cazul in care doriti sa reclamati modul in care am gestionat datele dvs., va rugam sa ne contactati pe 
email la adresa: catalinaelena.banica@gmail.com. Vom analiza reclamatia dvs. si vom colabora cu dvs. 
pentru rezolvarea problemei. 

 

 



S.C. PRIVE CATALINA S.R.L 

Telefon: 0721628668 

Str. Tudor Vladimirescu, nr 86, Ploiesti 

Contact: catalinaelena.banica@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


