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POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU 
CARACTER PERSONAL 

S.C. RECOLD TOOLS S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea 
principiilor prevăzute de normele legale in vigoare si cele mentionate in continuare, in 
scopuri legitime (activitati de comerţ electronic, precum si scopuri de marketing si 
promovare). 

Colectarea datelor se face prin completarea direct de către persoana vizata a unui 
formular electronic, pus la dispoziţie de către companie pe adresa web 
http ://www.agromal 1.ro/ sau pe alte site-uri ale companiei care vor fi create in viitor. De 
asemenea, colectarea datelor se poate face si telefonic ca urmare a solicitării clienţilor de a 
plasa comanda telefonic. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza prin mijloace automate/manuale, 
cu respectarea cerinţelor legale si in condiţii care sa asigure securitatea, confidenţialitatea, 
integritatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

Principiile prelucrării datelor 

• Legalitate: datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna-credinta si in 
conformitate cu dispoziţiile legale in vigoare; 

• Scopul bine determinat: orice prelucrare de date cu caracter personal se face in 
scopuri legitime, adecvate, neexcesive, determinate si comunicate persoanelor vizate 
prin notificarea de prelucrare a datelor cu caracter personal afisata la adresa web: 
http://www.agromall.ro/; 

• Confidenţialitate: Regulamentul de ordine interioara al companiei conţine 
reglementari cu privire la confidenţialitatea informaţiilor, iar salariaţii si imputernicitii 
noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile legale cu privire la protectia datelor 
conform normelor legale; 

• Consimtamantul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, 
sunt efectuate pe baza acordului persoanei vizate exprimat in condiţiile prevederilor 
legale in vigoare; 

• Dreptul persoanei vizate: datele cu caracter personal se prelucreaza in conformitate 
cu drepturile persoanei vizate prevăzute de legea 677/2001 cu modificările si 
completările ulterioare. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, persoanele zizate 
beneficiaza de dreptul de acces, de opoziţie, de interventie asupra datelor, dreptul de a 
nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei in condiţiile 
preverilor legale in vigoare. 

• Informarea: se va face de către S.C. RECOLD TOOLS S.R.L. pe site-ul: 
http://www.agromall.ro/; 

" Securitate: S.C. RECOLD TOOLS S.R.L. va lua masurile tehnice si organizatorice 
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. 
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Drepturile persoanelor vizate 

• Dreptul de acces Ia date: Orice persoana vizata are dreptul in condiţiile prevăzute de 
normele legale in vigoare, de a obţine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru 
o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt 
prelucrate de acesta. 

• Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul in condiţiile 
prevăzute de normele legale in vigoare, de a obţine de la operator, la cerere si in mod 
gratuit: 
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror 

prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau 
inexacte; 

b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a căror prelucrare nu este 
conforma normelor legale in vigoare; 

c) notificarea către tertii carora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni 
efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibila 
sau nu presupune un efort disproporţionat fata de interesul legitim care ar putea fi 
lezat. 

• Dreptul de opoziţie: Orice persoana vizata are dreptul in condiţiile prevăzute de 
normele legale in vigoare, de a se opune in orice moment, din motive întemeiate si 
legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei 
prelucrări, cu excepţia cazurilor in care exista dispoziţii legale contrare. In caz de 
opoziţie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. 

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: Orice persoana are dreptul in 
condiţiile prevăzute de normele legale in vigoare, de a cere si de a obţine: 
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice in privinţa sa, 

adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuata 
prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, 
precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte 
asemenea aspecte; 

b) reevaluarea oricărei alte decizii luate in privinţa sa, care o afecteaza in mod 
semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări de date 
care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a). 

• Dreptul de a va adresa justitiei: Fara a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa 
cu plângere AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei 
pentru apararea oricăror drepturi garantate de normele legale in vigoare, care le-au fost 
incalcate. 

Securitatea datelor cu caracter personal 

• S.C. RECOLD TOOLS S.R.L. mentioneaza faptul ca îndeplineşte cerinţele minime 
de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal; 



• S.C. RECOLD TOOLS S.R.L. utilizeaza metode si tehnologii de securitate, 
impreuna cu politici aplicate salariaţilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja 
datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare; 

• Regulamentul intern de organizare si funcţionare al S.C. RECOLD TOOLS S.R.L. 
conţine reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care 
sunt prelucrate in cadrul societatii comerciale; 

• Angajaţii sunt informaţi in ceea ce priveşte securitatea si confidenţialitatea datelor cu 
caracter personal care sunt prelucrate; 

• Accesul la computerele ce conţin baze de date cu caracter personal este restrictionat cu 
cont/user si parola; 

• Saptamanal se executa copii de siguranţa ale bazelor de date cu caracter personal, 
precum si ale programelor folosite. 

• Accesul la copiile de siguranţa este strict monitorizat. 
• Sunt luate masuri securitate in privinţa accesarii bazelor de date cu caracter personal. 

Toate accesarile sunt inregistrate intr-un fişier de acces general (log), precum si in 
fişiere separate pentru fiecare utilizator. Orice încercare de acces neautorizat este 
înregistrata. Aceste fişiere sunt pastrate minim 2 ani. 

• Periodic se face controlul autentificărilor si a tipurilor de acces pentru detectarea unor 
disfunctionalitati ale sistemului. 

• Sunt luate masuri de securitate privind înregistrarea in sistem a modificărilor, 
indicanduse data, ora modificărilor si cine a făcut modificarea. 

• Periodic este schimbata parola de acces la panoul de administraţie. 
• Folosirea calculatoarelor din cadrul companiei: 

a) se interzice folosiria de către utilizatori a programelor software care provin din 
surse externe sau dubioase; 
b) utilizatorii sunt informaţi in privinţa pericolului privind viruşii informatici; 
c) sunt implementate sisteme automate de devirusare si de securitate a sistemelor 
informatice; 
d) printarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de către utilizatori 
autorizaţi in condiţiile prevederilor legale. 
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