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ENE & Partners
Cabinete de avocat * Attorneys at Law

Dorel Constantin Ene
Bucuresti, Str G-ral Dr. Atanase Demosthen nr 18, etaj 1, sector 5

Tel 021 795 84 22 ; fax 021 795 88 51, email: ene@legalact.ro

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Cabinetul de avocat va aduce la cunostinta faptul ca incepand cu data de 25.05.2018 devine
obligatoriu la nivel national si european Regulamentul UE nr 679/2016. Acest regulament este
obligatoriu pentru toate entitatile care proceseaza/prelucreaza date cu caracter personal cum
este cazul nostru si al dvs. 

Va  informam  ca  respectam  prevederile  Regulamentului  European  realizand  procedura  de
conformare si implementare a masurilor in ceea ce priveste relatia contractuala cu dvs.
Conform dispozitiilor comunitare europene si prevederilor contractuale va informam ca putem
prelucra  date  personale  ale  angajatilor  dvs.  precum  si  a  altor  persoane  care  lucreaza  sub
controlul dvs si/sau companiei dvs sau avand relatii de colaborare cu compania dvs, date de care
am luat cunostinta pe perioada excutarii contractului.

Trebuie sa cunoasteti faptul  ca datele personale sunt cele minim necesare derularii  in  bune
conditii a contractului dintre dumneavoastra si Cabinet. Avand in vedere ca temeiul procesarii
acestora date de catre avocat in activitatea sa este atat interesul legitim necesar indeplinirii
obligatiilor contractuale cat si, in egala masura, respectarea dispozitiilor legale, trebuie sa stiti ca
vom  procesa  si  pastra  datele  dumneavoastra  personale.  In  ceea  ce  priveste  perioada
stocarii/arhivarii  datelor  va informam ca aceasta va excede perioadei  contractuale  asa  incat
daca vor exista anumite nelamuriri, reclamatii sau solicitari ale diverselor autoritati, sa putem da
curs acestora si raspunde in mod fondat. In mod concret perioada de arhivare/pastrare va fi una
rezonabila si in acord cu temeiul procesarii, conform politicilor interne ale cabinetului.  

Scopurile  prelucrarii  datelor  cu  caracter  personal  privesc  activitatea  juridica,  relatiile
contractuale cu partenerii,  relatiile privind functia de responsabil  pentru protectia datelor cu
caracter  personal,  relatiile  cu  organismele  profesionale/entitati  publice  si  private  din  sfera
juridica si domeniilor conexe, relatiile cu autoritatile.

Datele personale prelucrate de cabinet in raport de scopurile sus indicate sunt, de exemplu:
nume, prenume, adresa, adresa de email, numar de telefon, coordonate bancare. Aceste date
sunt date minime necesare realizarii obiectului contractului. Aceste date sunt pastrate pentru o
perioada de minima in raport de scopul procesarii, perioada variind intre 6 luni si 5 ani.

Datele  personale pot fi transmise  in principal  instantelor  de judecata,  unitatilor  de parchet,
precum si celorlalte entitati din domeniul juridic: executori, notari,  etc. De asemenea, aceste
date  pot  fi  transmise  partilor  potrivnice,  autoritatilor  de  control  sau  partenerilor  nostri
contractuali implicati in procesul de livrare a serviciilor noastre.  
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Regulamentul european in domeniul protectiei datelor cu caracter personal reglementeaza un
numar de 6 principii a fi respectate de Cabinet atunci cand proceseaza date personale.

Principiul legalitatii, echitatii (corectitudine) si transparentei. Conform acestui principiu,
Cabinetul trebuie sa se asigure (1) ca prelucrarea de date trebuie sa fie realizata doar
respectand dispozitiile  legale,  orice alta procesare va fi considerata a fi ilicita,  (2) ca
prelucreaza datele doar in modalitatile pe care persoana in cauza le-ar astepta in mod
rezonabil si (3) ca procesarea trebuie sa fie transparenta, adica operatorul sa transmita
subiectilor clar si deschis cum intentioneaza sa foloseasca datele personale.

Principiul limitarii scopului pentru care sunt colectate datele. Cabinetul respecta acest
principiu  obligandu-se  sa  colecteze/proceseze  datele  personale  doar  pentru  scopul
determinat si transmis persoanei.

Principiul reducerii  la minim a datelor prelucrate.  Cabinetul respecta acest principiu
colectand/procesand numai acele date minim necesare pentru realizarea operatiunilor,
adoptand  norme prin  care  sa  se  asigure  ca  nu  va  colecta  date  inutile  in  raport  de
operatiunea juridica/judiciara.

Principiul exactitatii, date actuale. Cabinetul va colecta/procesa de la clientii sai doar
date exacte si actuale.

Principiul pastrarii  datelor pe o perioada necesara indeplinirii  scopurilor pentru care
sunt prelucrate. Cabinetul respecta principiul reglementat de regulamentul european,
arhivand/pastrand  datele  dvs.  doar  pentru  perioada  de  timp  necesara  indeplinirii
scopurilor.

Principiul integritatii  si  confidentialitatii.  Cabinetul a implementat toate masurile  de
securitate si a dispus la nivelul propriilor departamente norme care au menirea de a
asigura securitatea impotriva procesarilor neautorizate si ilicite si impotriva pierderilor
de date accidentale, distrugerilor sau deteriorarilor.

Regulamentul  european  a  statuat  ca  persoanele  fizice  (clientii/reprezentantii  partenerilor
Cabinetului) beneficiaza de 8 (opt) drepturi, astfel:

Dreptul la informare (art. 13, art. 14) prin care clientii/subiectii au dreptul sa solicite
informatii despre: identitatea si  datele de contact ale cabinetului  si  reprezentantului
acestuia;scopul  prelucrarii  si  temeiul  legal;  destinatarii  sau categoriile  de destinatari;
informatiile despre transferul de date catre o tara terta; garantiile adecvate; perioada de
stocare;  drepturile  sale;  dreptul  de  a  formula  plangere;  eventualele  consecinte  a
furnizarii datelor; existenta unui proces decizional automatizat.

Dreptul la acces (art. 15). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de Cabinet si
priveste urmatoarele: confirmarea cu privire la prelucrarea de date; accesul la datele
prelucrate;  furnizarea  unei  copii  a  datelor  cu  caracter  personal,  care  fac  obiectul
prelucrarii; obtinerea de informatii suplimentare (contra unei taxe rezonabile); accesul
de  la  distanta  printr-un  sistem  care  permite  vizualizarea  datelor  de  catre  persoana
vizata; verificarea identitatii persoanei care solicita informatii.
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Dreptul la rectificare (art. 16, art. 19). Dreptul la acces al persoanelor este respectat de
Cabinet si priveste: rectificarea de date indexate; completarea datelor.

Dreptul de stergere (art. 17, art. 19). Cabinetul respecta dreptul de stergere exercitat de
persoanele fizice numai in conditiile in care acest drept este exercitat intr-o manierea
motivata/fundamentata:

1. Motive: datele nu mai sunt necesare; retragerea consimtamantului;  opozitie;
prelucrare ilegala;

2. Dreptul nu se poate exercita si implicit respecta daca prelucrarea este necesara
pentru:  dreptul  la  libera  exprimare  si  informare;  respectarea  unei  obligatii
legale; executarea unei sarcini in interes public; in domeniul sanatatii; arhivare;
cercetare stiintifica sau istorica; scopuri statistice; constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept in instanta.

Dreptul  la  restrictionare (art.  18,  art.  19).  Regulamentul  confera  acest  drept
persoanelor, putand fi exercitat astfel:

1. Cazuri:  contestare  exactitate  date;  prelucrare  ilegala;  datele  nu  mai  sunt
necesare;

2. Operatorul poate doar stoca datele;
3. Orice  prelucrare  cu  privire  la  date  restrictionate  necesita  consimtamantul

persoanei vizate;
4. Operatorul  comunica  tuturor  destinatarilor  rectificarea,  stergerea  sau

restrictionarea datelor.

Dreptul  la  portabilitate (art.  20).  Conform  dispozitiilor  regulamentului,  Cabinetul
respecta  dreptul  persoanelor  de  a  solicita  portarea  datelor  proprii,  intr-un  format
simplu, usor de citit si de a le transmite altui operator ales de persoana care isi exercita
dreptul.

Dreptul la opozitie (de a inceta activitatea de procesare – art. 21), poate fi exercitat
doar  pentru  urmatoarele  scopuri:  marketing  direct;  cercetare,  stiintifice,  istorice,
statistice;  indeplinirea  unei  sarcini  in  interes  public,  exercitarea  autoritati  publice;
interesele legitime ale operatorului sau ale unei parti terte.

Dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automata (art. 22) presupune:
1. Caracterul ilicit al crearii de profiluri indiferent de scop: evaluarea capacitatii si

calitatii muncii salariatilor; acordarea de scoring – puncte;
2. Exceptie: existenta consimtamantului persoanei.

Este bine sa stiti ca aveti posibilitatea de a contacta si avocatul titular pentru aspectele privind
protectia datelor personale la adresa de email: ene@legalact.ro. Va asiguram ca vom depune
eforturile necesare pentru a raspunde prompt solicitarilor dvs. si pentru a-va furniza detaliile de
care aveti nevoie!

De  asemenea,  va  informam  ca  aveti  dreptul  sa  depuneti  o  plangere  la  autoritatea  de
supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. In Romania, datele de
contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt urmatoarele:
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Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral.
Gheorghe  Magheru,  nr.  28-30,  Sector  1,  cod  postal  010336,  Bucuresti,  Romania,  Telefon:
+40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Politica de utilizare Cookie-uri pe www.legalact.ro

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server
unui navigator web si apoi trimis inapoi (nemodificat) de catre navigator, de fiecare data cand
acceseaza acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui
browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) si este complet “pasiv” (nu contine programe
software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului). 

Cabinetul  foloseste  la  nivelul  website-ului  doar  un  singur  tip  de  cookie  –  respectiv  cele  de
functionalitate, fara de care site-ul nu poate fi accesat. 

Dacă aveți întrebări pe tema protecției datelor, va rugam sa ne transmiteti un email la adresa
ene@legalact.ro. 
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