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NOTA DE INFORMARE 

cu privire la protectia datelor cu caracter personal 

 

 

In indeplinirea contractelor incheiate cu toti partenerii societatii noastre, in baza prevederilor 

Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora, in vigoare de la 25.05.2018, va 

informam ca datele cu caracter personal ale persoanelor de contact si/sau a reprezentantilor 

ambelor parti, precum si alte date personale de care am luat sau vom lua cunostinta, sunt si vor 

fi prelucrate cu respectarea stricta a Regulamentului.  

La nivelul societatii Omsk Carbon Romania SRL, in cadrul relatiilor bilaterale, prelucrarea 

datelor cu caracter personal se face in temeiul dispozitiilor art. 6, lit. b, din regulament: 

"prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau 

pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract".  

Informam pe toti partenerii societatii ca am luat toate masurile tehnice si organizatorice pentru 

asigurarea securitatii datelor in timpul prelucrarii si  pastrarea in siguranta a acestora, a 

confidentialitatii lor, pentru protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva 

pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale si nu vom dezvalui datele cu caracter 

personal pe care le prelucrăm, decat in conditiile legii.  

Pentru indeplinirea prevederilor regulamentului si in vederea satisfacerii cerintelor pastrarii in 

siguranta a datelor si informatiilor, am elaborat la nivelul societatii, procedura care cuprinde 

masuri tehnice si organizatorice orientate pe anumite directii de actiune: intocmirea, primirea, 

pastrarea, accesarea, transmiterea, transportul, utilizarea si predarea documentelor care contin 

date cu caracter personal, informarea si instruirea personalului cu atributii in prelucrarea 

datelor personale. 

Suntem siguri ca am adoptat masuri corespunzatoare si suntem incredintati ca ati procedat in 

acelasi mod, in spiritul unei colaborari, pe baze legale, active si eficiente, pentru ambele parti. 

 

Cu stima si consideratie, 

Director general,  

Vasile Popescu 


