
 
 
 
Politica de prelucrare a datelor pentru partenerii de afaceri 
 

Vă mulțumim pentru vizita dvs. 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi și 
ne străduim să vă oferim informații complete despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal. Prezenta politică de confidențialitate vi se aplică dacă ne contactați, dacă 
intrați în negocieri contractuale cu noi și/sau dacă există un contract în vigoare între noi și 
dvs. sau compania cu care/pentru care lucrați, cu condiția ca în acest context să se 
prelucreze date referitoare la persoane fizice. În același timp, această politică de 
confidențialitate se aplică dacă sunteți asociat/acționar și/sau beneficiar real al companiei 
cu care negociem/colaborăm. Temeiul juridic îl reprezintă Regulamentul general al UE 
privind protecția datelor (GDPR) și Legea 190/2018 pentru implementarea prevederilor 
GDPR. Datele care sunt prelucrate depind în primul rând de serviciile agreate. Drept urmare, 
nu toate aceste informații vor fi relevante pentru dvs.  

1. Informații generale  

De regulă, datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt obținute 
direct de la dumneavoastră sau de la compania cu care/pentru care lucrați și care 
intenționează să fie partenerul nostru/este partenerul nostru.  

Cu toate acestea, poate fi necesară și prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le 
obținem de la alte companii, precum și de la autorități sau instituții publice, cum ar fi Registrul 
Comerțului (portal.onrc.ro), Ministerul Finanțelor (mfinante.ro), Agenția Națională pentru 
Administrația Fiscală (anaf.ro), Ministerul Justiției (portal.just.ro), Arhiva Electronică de 
Garanții Reale Mobiliare (aegrm.ro/romarhiva.ro), Monitorul Oficial al României, Portalul 
Guvernului României (data.gov.ro). În același timp, putem obține date publice căutând pe 
internet sau de la terțe părți. Acestea pot include date personale pe care le obținem prin 
canalele noastre de avertizare cu privire la posibile încălcări ale conformității sau în contextul 
investigațiilor de conformitate.  

Datele personale relevante pot include: detalii personale (de exemplu, prenume, nume, 
adresă și alte informații de contact, data și locul nașterii și naționalitate), date de identificare 
și autentificare (de exemplu, extrase de la registrul comerțului, date de identitate, specimen 
de semnătură); semnătură (scrisă de mână sau electronică), date din sfera relației noastre 
de afaceri (de exemplu, date de plată, date despre comenzi), date de bonitate, date despre 
structura corporativă și părțile sociale/acțiunile deținute, date relevante pentru conformitate 
(de exemplu, persoană expusă politic, articole disponibile public, date publice oficiale privind 
condamnările/anchetele legate de activitatea companiei sau alte activități similare, date 
privind poziția dumneavoastră în cadrul companiei, departamentul dumneavoastră și 
superiorul dumneavoastră), fotografii și videoclipuri (de exemplu, cu livrări de bunuri) și alte 
date similare cu cele menționate anterior.  

Puteți alege să comunicați cu noi prin e-mail sau poștă. Din motive tehnice, comunicările 
prin e-mail pot fi necriptate.  

2. "Operator" în sensul articolului 4(7) GDPR 

Operatorul de date responsabil pentru prelucrarea datelor în sensul articolului 4(7) GDPR 
este Schwarz IT Hub SCS, Bulevardul Dimitrie Pompeiu 6 E, Bucureşti, România. 



3. Scop și temeiul legal pentru prelucrare 

a) Vizita pe site  

Când vizitați acest site, sunt generate fișiere care conțin următoarele informații: 

• Site-ul de pe care ne vizitați; 
• Adresa IP; 
• Data și ora accesării; 
• Cererea utilizatorului; 
• Codul de răspuns http; 
• Volumul de date transmise; 
• Informații despre tipul browser-ului și sistemul de operare pe care le folosiți. 

 
Destinatari/Categorii de destinatari 

De fiecare dată când un utilizator accesează acest site și de fiecare dată când un fișier este 
accesat, în anumite cazuri, noi și terțe părți salvăm fișierele care documentează acest 
proces; acest lucru este necesar exclusiv pentru a ne proteja sistemele și pentru a împiedica 
comportamente inadecvate și/sau ilegale. Temeiul juridic la prelucării îl constituie articolul 
6(1)(f) GDPR, respectiv interesul nostru legitim mai sus menționat.  

Perioada de stocare/criteriile pentru stabilirea perioadei de păstrare 

Perioada de stocare este de 7 zile. 

b) Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (articolul 6(1)(b) GDPR) 

Dacă sunteți partenerul nostru de afaceri (persoană fizică), scopul prelucrării rezultă din 
necesitatea de a lua măsuri înainte de încheierea contractului, înaintea relației de afaceri și 
de a îndeplini obligațiile care decurg din contract. 

c) Pentru conformitate cu o obligație legală (articolul 6(1)(c) GDPR) 

Scopurile prelucrării decurg din cerințele legale. Astfel de obligații legale includ, de exemplu, 
respectarea obligațiilor de identificare și păstrare, de exemplu, în contextul cerințelor de 
combatere a spălării banilor, cerințele referitoare la monitorizarea fiscală, cerințele de 
raportare și prelucrarea datelor în contextul solicitărilor din partea autorităților.  

d) În scopul unor interese legitime (articolul 6(1)(f) GDPR) 

Poate fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza intereselor noastre 
legitime, cum ar fi interesul legitim de a selecta parteneri de afaceri potriviți, negocierea 
contractului cu reprezentanții partenerilor noștri de afaceri, precum și încheierea și derularea 
contractului, efectuarea de verificări privind identitatea reprezentanților partenerilor noștri de 
afaceri, susținerea pretențiilor de natură juridică, apărarea împotriva pretențiilor de natură 
civilă, prevenirea fraudei, protejarea infrastructurii noastre IT, gestionarea autorizațiilor de 
acces la sistemele noastre, controlul accesului fizic și la date, introducerea datelor dvs. de 
contact în agenda noastră globală de utilizatori ai Grupului Schwarz, clarificarea 
potențialelor încălcări de conformitate, prevenirea infracțiunilor și soluționarea pretențiilor 
care decurg din relația de afaceri, invitarea la evenimente de afaceri, alte scopuri 
administrative interne, cum ar fi gestionarea utilizatorilor și a contractelor, facturarea, 
optimizarea proceselor și a fluxului de lucru.  

Dacă acceptați oferta noastră de a contracta prin semnătură digitală (de exemplu, Adobe 
Sign), prelucrăm datele dumneavoastră, cum ar fi în special adresa de e-mail, adresa IP, 



precum și ora și data oricăror modificări pe care le aduceți documentului contractual, de 
exemplu atunci când l-ați aprobat, afișat sau semnat digital. Avem un interes legitim de a ne 
asigura că procesul de semnare digitală a contractelor este rapid și eficient și că procesul 
de semnare poate fi înregistrat în scopuri de verificare. Anumite contracte pot fi semnate și 
folosind așa-numita semnătură electronică calificată. În acest caz, pe lângă datele 
menționate mai sus, prelucrăm și datele certificatului asociat cu semnătura dumneavoastră. 
Avem un interes legitim de a putea verifica dacă sunteți în măsură să furnizați o semnătură 
electronică calificată validă care să înlocuiască orice formă scrisă prevăzută de lege. Pentru 
a utiliza o semnătură electronică calificată, trebuie să vă înregistrați independent la un 
furnizor de servicii de încredere (de exemplu, CertSign, DigiSign, AlphaSign). Când vă 
înregistrați, furnizorul respectiv va prelucra datele dumneavoastră pe propria răspundere și 
nu în numele nostru. 

e) În scopul respectării Principiilor de conformitate ale Companiei și al desfășurării 
procesului de verificare a conformității  

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne asigura că partenerii 
noștri de afaceri îndeplinesc standardele de conformitate și etica în afaceri ale Schwarz IT 
Hub, reducând sau eliminând astfel riscurile de conformitate care ar putea duce la pierderi 
financiare sau de reputație pentru compania noastră.  

În acest scop, înainte de a iniția o relație de afaceri cu partenerul de afaceri, desfășurăm un 
proces de Compliance Due Diligence, pe baza interesului nostru legitim mai sus menționat 
(conform art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR). Pe baza acestei prelucrări, Schwarz IT Hub decide 
inițierea și/sau continuarea unei relații de afaceri cu partenerul de afaceri.  

4. Cine primește datele dvs. cu caracter personal pe care ni le furnizați? 

În cadrul companiei noastre, accesul la datele furnizate de dumneavoastră va fi acordat 
acelor departamente care solicită astfel de date în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale, 
respectării obligațiilor legale sau servirii unor interese legitime. În contextul relațiilor 
contractuale, angajăm și furnizori de servicii cărora li se poate da acces la datele 
dumneavoastră cu caracter personal. Conformitatea acestora cu cerințele de protecție a 
datelor este asigurată prin contract.  

În plus, datele pot fi transferate companiilor din Grupul Schwarz în scopul îndeplinirii 
obligațiilor contractuale. În același timp, putem oferi acces la datele dumneavoastră 
autorităților publice, dacă este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale.  

În cazul contractelor încheiate prin semnătură digitală, datele dumneavoastră sunt 
accesibile și tuturor persoanelor implicate în aprobarea și semnarea contractului, deoarece 
acestea primesc un fișier după semnarea contractului care indică toate etapele de 
prelucrare, inclusiv adresa de e-mail, adresa IP, data și ora. Datele dumneavoastră pot fi 
accesibile și furnizorilor de servicii respectivi pe care îi folosim pentru procedura de 
semnătură digitală relevantă. În cazul Adobe Sign, acesta ar fi Adobe Systems Software 
Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, City West, Business Campus, Saggart D24, Dublin, Irlanda. 
Dacă se utilizează o semnătură electronică calificată pentru a încheia contracte digitale, 
datele dumneavoastră vor fi accesibile și către D-Trust GmbH, Kommandadenstraße 18, 
10969 Berlin, Germania, care este furnizorul responsabil de verificarea validității semnăturii.  

5. Cât timp vor fi păstrate datele? 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea 
scopurilor menționate mai sus. În general, datele vor fi păstrate până la expirarea perioadei 
de prescripție (3 ani) și pentru o perioadă de 10 ani pentru datele incluse în documentele 
folosite în scopuri contabile. 



6. Sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal? 
 
În sfera relației noastre de afaceri, trebuie să ne furnizați datele personale necesare pentru 
a începe, executa și înceta o relație de afaceri și pentru a îndeplini obligațiile asociate cu 
aceasta, pe care suntem obligați legal să le colectăm sau avem dreptul să le colectăm pe 
baza intereselor legitime. Fără astfel de date, în general, nu am fi în măsură să inițiem sau 
să conducem o relație de afaceri cu dvs.  

7. Sunt datele transferate către terțe țări? 

Dacă transferăm datele cu caracter personal către destinatari din afara Zonei Economice 
Europene (EEA), transferul va avea loc dacă a fost confirmat un nivel adecvat de protecție 
a datelor cu caracter personal pentru țara terță respectivă de către Comisia Europeană, 
dacă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal a fost agreat cu 
destinatarul datelor (ex., în baza clauzelor contractuale standard ale UE) sau dacă am primit 
acordul dvs. 

8. Drepturile dvs. ca persoană vizată  

În conformitate cu articolul 15 (1) GDPR, aveți dreptul de a obține informații, în mod gratuit, 
cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.  

Dacă sunt îndeplinite cerințele legale, aveți și dreptul la rectificare (articolul 16 GDPR), 
ștergere (articolul 17 GDPR) și restricționarea prelucrării (articolul 18 GDPR) datelor 
dumneavoastră cu caracter personal.  

Dacă temeiul prelucrării este articolul 6 (1) litera (e) sau (f) GDPR, aveți dreptul de a vă 
opune în temeiul articolului 21 GDPR. Dacă vă opuneți prelucrării, datele dumneavoastră 
nu vor mai fi prelucrate ulterior, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează motive 
legitime obligatorii pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor persoanei vizate.  

Dacă ați furnizat personal datele prelucrate, aveți dreptul la portabilitatea datelor în 
conformitate cu articolul 20 GDPR. 

Dacă prelucrarea datelor este efectuată pe baza consimțământului acordat în temeiul 
articolului 6 (1) litera (a) sau al articolului 9 (2) litera (a) GDPR, puteți revoca oricând acel 
consimțământ cu efect pentru viitor, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării 
anterioare.  

În cazurile menționate mai sus sau dacă aveți întrebări sau reclamații, vă rugăm să scrieți 
sau să trimiteți un e-mail responsabilului cu protecția datelor (vezi nr. 9).  

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a 
prelucrării datelor. Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor situată în statul în care 
locuiți sau în care are domiciliul operatorul are jurisdicție.  

9. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal 

Pentru alte întrebări privind prelucrarea datelor personale sau exercitarea drepturilor dvs., 
vă rugăm contactați Responsabilul cu protecția datelor la: 

Schwarz IT Hub SCS 
Responsabilul cu protecția datelor  
Bulevardul Dimitrie Pompeiu 6 E 
020335 Bucureşti, România 

protectiadatelor@mail.schwarz.  

mailto:protectiadetelor@mail.schwarz


10. Alte informații 

În funcție de natura relației dvs. cu noi, informații suplimentare privind protecția și 
confidențialitatea datelor cu caracter personal sunt disponibile la link-urile de mai jos: 

• Prelucrare datelor cu caracter personal in contextul aplicarii la job-urile disponibile in 
cadrul Schwarz IT Hub: Privacy Policy RO (it.schwarz) 

• Prelucrarea datelor de către Schwarz IT KG: Schwarz IT privacy policy 
• Prelucrarea datelor de către Lidl: Protecția datelor - www.lidl.ro 
• Prelucrarea datelor de către Kaufland: Kaufland privacy policy 

https://it.schwarz/en/data-protection/romania
https://stackit.de/de/datenschutz/
https://www.lidl.ro/informatii/protectia-datelor/contul-meu-lidl/protectia-datelor
https://www.kaufland.ro/regulament-privind-protectia-datelor.html
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