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NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE 

 

Automobile Dacia S.A., cu sediul social în Mioveni, str. Uzinei nr. 1, jud. Argeș, cod poștal 

115400, România, înmatriculată în Registrul Comerțului Argeș sub numărul J03/81/1991, Cod 

Unic de Înregistrare/CIF/Cod de Înregistrare în scopuri de TVA RO160796, este responsabilă 

pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale acționarilor minoritari ai subscrisei, în calitate 

de Operator. 

Scopul pentru care prelucrăm datele personale ale acționarilor este respectarea drepturilor 

acționarilor minoritari ai subscrisei, drepturi prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990. 

În acest sens, sunt prelucrate de către Operator următoarele și anume orice date cu caracter 

personal cuprinse în buletin/carte de identitate/pașaport, certificate de naștere, căsătorie, deces, 

certificate de moștenitor sau orice alte acte autentice, orice acte încheiate sub semnătură privată, 

hotărâri judecătorești, acte administrative, certificate de acționar, certificate de rezidență sau 

altele asemenea, toate cu privire la acționari și/sau rude/afini ai acestora.  

Datele cu caracter personal pot fi transferate la cererea moștenitorilor/cedenților/cesionarilor, în 

străinătate, la adresa indicată în cererea respectivei persoane. 

Temeiul prelucrării îl constituie îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute de dispozițiile Legii 

societăților nr. 31/1990, referitoare la drepturile acționarilor, respectiv dreptul de participare la 

Adunarea Generală a acționarilor, dreptul de a vota, dreptul la informare cu privire la desfășurarea 

activității societății, dreptul la acordarea dividendelor în cazul în care societatea distribuie profitul 

(în prezent prin partenerii Operatorului  BRD Groupe Societe Generale S.A.), precum și orice 

alte obligații în sarcina societății Automobile Dacia S.A., rezultând din această lege, prezenta 

enumerare este exemplificativă și nu limitativă.  

Datele personale vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, 

înregistrare, organizare, utilizare în scopul menționat, punerea la dispoziția Împuterniciților, 

diseminare, stocare, arhivare, modificare, consultare, extragere, combinare, ștergere şi 

anonimizare. 

Vom șterge datele Dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile 

pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să păstrăm datele cu caracter 

personal pentru o perioadă mai lungă, în cazul in care apar dispoziții legale imperative în acest 

sens. 

Ca regulă generală, datele personale prelucrate vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la 

data încetării calității de acționar.  

Drepturile Dvs. față de prelucrarea datelor cu caracter personal 

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în 

vigoare privind protecția datelor:  
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● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă 

privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în 

posesia sau controlul nostru - exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente 

informații disponibile pentru noi.  

● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter 

personal, dacă:  

- contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să 

verificăm exactitatea,  

- prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea 

datelor cu caracter personal,  

- nu mai avem nevoie de datele Dvs. cu caracter personal, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept, sau  

- vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate 

față de ale Dvs.  

● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le 

deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter 

personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, cui au fost dezvăluite, dacă este 

cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care 

le deținem despre Dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare 

exemplar suplimentar pe care l-ați putea solicita.  

● Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt 

operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se 

bazeze pe consimțământul Dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai 

degrabă decât să primiți un exemplar cu datele Dvs. cu caracter personal, puteți solicita să vă 

transferăm datele direct către alt operator, specificat de Dvs.  

● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în 

care:  

- datele Dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost 

colectate sau sunt prelucrate în alt mod;  

- aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai 

jos) și să vă executați acest drept de obiecție la prelucrare;  

- datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,  

● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind 

confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția 

datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.  
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Gestionarea și securitatea datelor  

Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și 

administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile 

noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale 

acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a 

satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. 

Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, și numai pentru a-

și îndeplini sarcinile specifice, sub obligația păstrării confidențialității lor.  

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, subscrisa va respecta toate legile 

în vigoare privind notificarea încălcării datelor.   

Dacă aveți întrebări cu privire la această Notificare și la protecția confidențialității sau doriți 

să vă exercitați oricare dintre drepturile Dvs. legale, conform Regulamentului UE nr. 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, puteți trimite un e-mail la adresa 

dpo.romania@renault.com. 

Vom încerca să răspundem la cererea Dvs. în termen de 30 (treizeci) de zile.  

Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal 

specific sau complexitatea solicitării.  

 
 

Operatorul Automobile Dacia S.A. 
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