NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucarea datelor
cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date, va informam ca societatea APOPI &
BLUMEN SRL, cu sediul în Mun. Iaşi, Strada Cuza Vodă, nr. 56, înregistrată la Registrul Comerţului
de pe lângă Tribunalul Iaşi cu nr. J22/961/1993, cod fiscal RO5386728, administreaza in conditii
de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizati.
Persoane vizate: persoane fizice, clienti/potentiali clienti ai APOPI & BLUMEN SRL,
consumatori/potentiali consumatori.
APOPI & BLUMEN SRL asigura, in conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu
caracter personal ale clientilor sai si respectarea drepturilor acestora la protectia vietii private in
privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre APOPI & BLUMEN SRL in
temeiul legii, cu buna credinta. Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastra,
in scopul realizarii serviciilor de racordare, distributie si furnizare a gazelor naturale, prestarii de
alte servicii (verificari si revizii tehnice periodice ale instalatiilor de utilizare a gazelor naturale;
remedieri si mentenanta), colectare debite/recuperare creante, cesionarea de contracte,
reclama, marketing si publicitate, evaluarii gradului dumneavoastră de satisfacție cu privire la
produsele/ serviciile APOPI & BLUMEN SRL, precum și în scopul unor analize statistice ce nu
implică crearea de profiluri individuale.
Clientii APOPI & BLUMEN SRL declara ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter
personal, in scopurile anterior specificate. Va revine obligatia sa furnizati datele personale,

acestea fiind necesare in vederea incheierii contractelor de racordare si furnizare a gazelor
naturale si a contractelor de prestari servicii. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea
operatorului APOPI & BLUMEN SRL de a incheia contractul, acestuia lipsindu-i una din conditiile
esentiale, respectiv identitatea partilor. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre
operator, prin intermediul angajatilor proprii, fiind comunicate numai urmatorilor destinatari:
- partenerii operatorului, cu care acesta are incheiate contracte de distributie;
- autoritati publice centrale /locale, in baza si limitele prevederilor legale.
În măsura în care ați exprimat consimțământul dumneavoastră cu privire la o anumită
prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.
Va informam ca aveti urmatoarele drepturi (reglementate de Legea nr. 677/2001):
- Dreptul persoanei vizate la informare;
- Dreptul de acces la date – orice persoana vizata are dreptul de a obtine 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 de a obtine
de la operator la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor
sale cu caracter personal, transformarea acestora in date anonime precum si notificarea catre
tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate asupra datelor, daca
aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau disproportionata fata de scopul legitim care ar
putea fi lezat;
- Dreptul de opozitie - persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din
motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele vizate sa faca obiectul
unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie
justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
EXCEPTII: Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri: cand
prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana
vizata este parte sau ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui
contract sau antecontract; cand prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii
legale a operatorului; cand prelucrarea este necesară în vederea aducerii la indeplinire a unor
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masuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care
este investit operatorul sau tertul căruia ii sunt dezvaluite datele; cand prelucrarea este necesară
în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al tertului căruia îi sunt dezvăluite
datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile
fundamentale ale persoanei vizate.
- Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si
semnata, care se va transmite la punctul de lucru al societății APOPI & BLUMEN SRL, pe adresa
din localitatea Miroslava, str. Constantin Langa nr. 60, județul Iași.
- Dreptul de a se adresa justitiei – fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu
plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate
de lege, care le-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei
prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente
pentru repararea acestuia.

Durata prelucrării
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară
atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile
noastre interne și în conformitate cu cerințele legale.
Dezvăluirea datelor cu caracter personal
În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare, APOPI & BLUMEN SRL poate dezvălui
datele astfel colectate către partenerii săi contractuali, către afiliații săi, către persoane
împuternicite care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama APOPI &
BLUMEN SRL ori către autoritățile publice centrale/ locale, în următoarele cazuri:
•

pentru administrarea, întreținerea, personalizarea și îmbunătățirea acestei pagini

de internet, inclusiv ale conturilor pe platfoma on-line APOPI & BLUMEN SRL și a serviciilor
derulate prin intermediul acestora;
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•

pentru îndeplinirea unor obligații contractuale de către APOPI & BLUMEN SRL cum

ar fi servicii de relaționare cu clienții, de imprimare şi trimitere facturi etc;
•

în situațiile în care această dezvăluire ar fi necesară pentru atribuirea de premii

sau alte facilități, obținute ca urmare a participării dumneavoastră la diverse jocuri sau concursuri
cu caracter promoțional, sau alte campanii promoționale organizate de către APOPI & BLUMEN
SRL;
•

în cazul unor campanii promoționale organizate de către APOPI & BLUMEN SRL

împreună cu diverși parteneri contractuali sau afiliați ai APOPI & BLUMEN SRL;
•

pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea

tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea
utilizatorilor;
•

pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promoțional, în condițiile

și limitele prevăzute de lege;
•

atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către societățile afiliate
sau către diverși parteneri comerciali ai APOPI & BLUMEN SRL. Transferurile în afara UE se vor
realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza careia s-a constatat caracterul adecvat de
protecţie al datelor în statele respective, fie către entităti care asigură garanții de securitate
corespunzătoare, drepturile dumneavoastră conform prezentei politici de confidențialitate
nefiind afectate în vreun mod negativ.
Furnizarea datelor cu caracter personal
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru ca
dumneavoastră să puteți beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile APOPI & BLUMEN
SRL sau ale partenerilor/ afiliaților APOPI & BLUMEN SRL sau pentru ca societatea să poată
gestiona solicitările dumneavoastră cu privire la încheierea sau executarea contractelor cu APOPI
& BLUMEN SRL. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință
imposibilitatea beneficierii de serviciile menționate mai sus.
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Măsuri de securitate a datelor
APOPI & BLUMEN SRL va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării
împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Drepturile de care beneficiați
În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele
dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea
prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și
dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul
dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.

Drepturile prevăzute în Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a
acestor date sunt:
Dreptul de acces: înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că
prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim acces la aceste date precum și informații
despre cum sunt prelucrate
Dreptul la portabilitate: se referă la faptul că poți primi datele personale într-un format
structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator
Dreptul la opoziție: vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci
când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru
Dreptul la rectificare: se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor
personale inexacte
Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat: înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele
colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare
pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu
există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele
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trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii
ale societății informaționale
Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea
datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală
dar nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea, în cazul în care societatea Gazmir Iași
nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării, însă ni le ceri pentru apărarea unui
drept în instanță, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă
drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.
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