BOROMIR PROD SA
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL ALE COLABORATORILOR,
PARTENERILOR CONTRACTUALI SI DE AFACERI

SC BOROMIR PROD SA cu sediul in Buzau, str. Santierului, nr.37, Judetul
Buzau, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr.
J10/184/1991, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J10/184/1991,
avand
cod
unic
de
inregistrare
RO
1145077,
tel/fax
0238/436170,
email:secretariat.buzau@boromir.ro, in calitate de furnizor/cumparator/beneficiar de
produse
si
servicii,
denumita
in
continuare
„furnizorul/cumparatorul/beneficiarul/ofertantul” doreste sa va informeze ca este
operator de date cu caracter personal, denumit in continuare “operatorul”, inregistrat
in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal , sub nr. 34770.
SC BOROMIR PROD SA respecta legislatia nationala si noua legislatie europeana
(Regulamentului U.E. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cu
aplicabilitate din data de 25 mai 2018 in toate statele Uniunii Europene), utilizeaza
informatiile privind datele cu caracter personal numai in scopurile in care au fost solicitate,
prevazute mai jos.
SC BOROMIR PROD SA nu utilizeaza si nu divulga datele cu caracter personal
ale persoanelor vizate pentru crearea de profiluri de personalitate, asigura si respecta
toate masurile legale de securitate si confidentialitate a datelor cu caracter personal
pentru protejarea acestora impotriva accesului ilicit si neautorizat. Aceste masuri pot
consta in limitarea accesului la date, criptarea sau anonimizarea datelor, stocarea pe
medii securizate, e.t.c..
Art.1Definitii.
Date cu caracter personal inseamna, conform legislatiei aplicabile, orice informaţii
privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată").
Persoana vizata in sensul prezentei informari inseamna persoanele fizice in
calitate de reprezentanti/ persoanele de contact /angajati/ imputerniciti/ delegati /
fideiusori ai clientilor/ furnizorilor/ colaboratorilor/ partenerilor sai contractuali;
persoanele fizice in calitate de clienti/ furnizori/ prestatori/ colaboratori/ beneficiari/
parteneri contractuali/ potentiali clienti sau furnizori de produse si servicii;
reprezentantii/ imputernicitii/ delegatii/ salariatii autoritatiilor/ institutiilor locale si
centrale ( oricare ar fi denumirea acestora); orice alte persoane fizice, indiferent de
calitatea acestora ale caror date cu caracter personal ar putea sa fie colectate,
stocate sau prelucrate de operator in scopul realizarii obiectului sau de activitate,
respectarii dispozitiilor legislatiei in vigoare prezente si viitoare sau in scopul
realizarii interesului sau legitim.
Persoana fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un
număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal - înseamnă orice operaţiune sau set de
operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu
caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, copierea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea
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la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea,
distrugerea, sau arhivarea.
Tipurile de date cu caracter personal colectate de SC BOROMIR PROD SA variaza
in functie de activitatea si scopul colectarii.
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate aflate in baza de date a
operatorului au fost obtinute ca urmare a corespondentei anterioare purtate cu persoanele
vizate, ca urmare a participarii acestora la eventuale evenimente la care a participat
operatorul sau care au fost organizate de operator, ori ca urmare a derularii relatiilor de
colaborare/ de afaceri/ contractuale/parteneriate/e.t.c. dinte operator si partenerii sai de
afaceri, colaboratori, cumparatori, beneficiari, furnizori de produse si/sau servcii,
reprezentati de persoanele vizate sau ca urmare a colaborarii operatorului cu autoritatile
sau institutiile locale si centrale, reprezentate de persoanele vizate.
Art.1 Scopul si temeiurile prelucrarii
SC BOROMIR PROD SA prelucreaza datele cu caracter personal mentionate la
art.2 de mai jos in urmatoarele scopuri: comunicarea de oferte de produse si servicii grup
Boromir; pentru a tine la curent partenerii sai persoane( juridice sau persoane vizate) cu
diferite activitati la care a participat aceasta sau au fost organizate de operator; pentru
comunicarea oricarei corespondente, in orice mod, in legatura cu derularea relatiei
comerciale sau institutionale, dupa caz, pentru incheierea si executarea contractelor
dintre operator si partenerii sai contractuali persoane vizate sau dupa caz persoane
juridice reprezentate prin persoanele vizate; pentru transmiterea de oferte de produs si
servicii Boromir sau pentru a solicita oferte de produse si servicii de la terti; pentru
derularea campaniilor publicitare; pentru mentinerea unei relatii comerciale continue
menite sa rezolve orice problema care poate aparea in desfasurarea procesului de
comanda, aprovizionare si vanzarea produselor si serviciilor marca BOROMIR sau ale
partenerilor sai contractuali, aprovizionarea operatorului cu produse si servicii;
transmiterea/divulgarea datelor cu caracter personal catre institutiile sau autoritatile
publice sau locale ( oricare ar fi denumirea acestora), instante de judecata, organe de
urmarire si cercetare penala, in masura in care este obligatoriu prin lege; respectarea
dispozitiilor legale in vigoare; organizarea recuperarii debitelor, solutionarea oricaror
situatii judiciare aflate in legatura cu executarea obligatiilor comerciale, contractelor;
executari silite, popriri; executarea unor ordine judecatoresti; oganizarea gestiunii
administativ-financiara a operatorului; activitatile de audit si control/ supraveghere;
realizarea oricaror alte cerinte legislative privind activitatea operatorului ; realizarea
intereselor legitime ale acesteia; stocarea, depozitarea, pastrarea in scop de arhivare
potrivit legislatiei privind arhivarea documentelor, Nomenclatorul arhivistic aprobat de
operator si a oricaror proceduri interne ale acestuia.
Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal il constituie interesul legitim comun
al operatorului si partenerilor sai de afaceri de a-si desfasura o relatie comerciala prin
intermediul persoanelor vizate, in vederea asigurarii portofoliului optim de produse si
servicii menite sa maximizeze cifra de afaceri ale ambelor parti; temeiul legal; interesul
legitim al operatorului de a-si proteja situatia sa financiara si bunurile sale; obligatia legala
de a furniza datele in scopul desfasurarii procedurilor juridice, judiciare sau formalitati
extrajudiciare in legatura cu derularea relatiei contractuale sau institutionale.
Art.2 Categorii de date cu caracter personal prelucrate
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate, dupa caz, de catre operator in
scopurile mentionate mai sus, vor putea fi: nume, prenume, loc de munca, numarul de
inmatriculare al autovehicului de serviciu, functia, numar de telefon/fax, adresa de e-mail,
semnatura si, in unele cazuri – in masura in care aceste informatii sunt necesare sau sunt
prevazute de dispozitiile legale in vigoare - numarul si seria actului de
identitate/pasaportului; codul numeric personal, adresa de domiciliu, precum orice alte
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date cu caracter personal ale persoanelor vizate care au ajuns sau ar putea sa ajunga in
orice mod, in posesia operatorului.
Art.3 Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, operatorul foloseste serviciile
salariatiilor proprii cu atributii in acest sens si, dupa caz, serviciile unor parteneri
contractuali care isi desfasoara activitatea comerciala in Romania, iar acestora le pot fi
furnizate datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pentru a fi folosite in limita
obligatiilor pe care si le-au asumat fata de operator. De asemenea, destinatarii datelor cu
caracter personal ale persoanelor vizate pot fi : autoritati si institutii publice locale si
centrale oricare ar fi denumirea acestor; auditori sau institutii cu competente in activitati de
control cu privire la activitatile operatorului , in baza obligatiilor legale care incumba
acesteia; prestatori de servicii de audit si control/ supraveghere; pentru indeplinirea unei
cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor operatorului; instantele de judecata,
organe de urmarire si cercetare penala, executori judecatoresti, e.t.c.
Art.4 Transferul datelor cu caracter personal in afara tarii
In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele cu caracter personal ale
persoanelor vizate pot fi transferate in afara tarii catre state din Uniunea Europeana (“UE”)
sau din Spatiul Economic European (“SEE”) cu respectarea prevederile legale din
Regulamentul General privind protectia datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul
European (“GDPR”).
Art.5 Durata prelucrarii
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi stocate doar pentru
perioada de timp necesara atingerii scopurilor prelucrarii, asa cum sunt ele mentionate
mai sus, si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare. In situatia in care operatorul
va stabili ca are un interes legitim sau o obligatie legala pentru a continua prelucrarea
datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate in alte scopuri, persoanele vizate vor
fi informate in mod corespunzator.
Operatorul estimeaza ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus mentionate vor
necesita stocarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate pe perioada
derularii relatiei contractuale cu operatorul, precum si in urma incetarii acesteia si pe
perioada necesara pentru protejarea drepturilor operatorului avand in vedere legea
aplicabila relatiei contractuale, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de
catre legislatia fiscala si contabila/ perioada de stocare stabilita de catre operator in
scopuri de arhivare potrivit legislatiei in vigoare, Nomenclatorului arhivistic si procedurilor
interne adoptate de acesta.
Dupa momentul in care durata prelucrarii expira operatorul nu mai are motive legale
sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale
persoanelor vizate, acestea vor fi sterse in conformitate cu procedurile operatorului , care
pot implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.
Art.6 Procesul decizional automatizat si crearea de profiluri
Datele cu caracter personal mentionate in prezentul document nu sunt supuse unor
procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.
Art.7 Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
SC BOROMIR PROD SA asigura persoanele vizate ca a luat masuri tehnice
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organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor
vizate si se angajaza ca in continuare sa protejeze si sä respecte confidentialitatea
acestor datele personale. SC BOROMIR PROD SA evalueaza si imbunatateste in mod
constant masurile de securitate implementate in vederea asigurarii unei prelucrari a
datelor cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.
Art.8 Drepturile persoanei vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu
caracter personal
Conform legislatiei nationale si europene, in vigoare, privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date), persoanele vizate, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a)dreptul la informare – dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la
identitatea si datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor,
scopurile in care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal
vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute
de legislatia privind protectia datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si
conditiile in care pot fi exercitate;
b)dreptul la acces la date - persoana vizată are dreptul de a obţine din partea
operator o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi,
în caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt
prelucrate;
c)dreptul la rectificarea datelor - dreptul persoanei vizate de a obţine de la
operator, fără întârzieri nejustificate, gratuit, rectificarea datelor cu caracter personal
inexacte care o privesc precum si de a obţine completarea datelor cu caracter personal
care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
d)dreptul la stergerea datelor ( “dreptul de a fi uitat”) - persoana vizată are
dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o
privesc, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
e)dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor - dreptul persoanei vizate de a
obţine la cerere si in mod gratuit, din partea operatorului, in masura in care sunt
indeplinite conditiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu
scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;
f)dreptul la portabilitatea datelor - dreptul persoanei vizate de a primi , la cerere si
in mod gratuit, datele cu caracter personal care o privesc, intr-o modalitate structurata,
folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date, sa
fie transmise de catre SC BOROMIR PROD SA catre alt operator de date, in masura in
care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
g)dreptul la opozitie - dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din
motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter
personal care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite
conditiile prevazute de lege;
h)dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - dreptul persoanei vizate, in
masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, de a nu face obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea efectuata prin mijloace automate, inclusiv crearea
de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în
mod similar într-o măsură semnificativă;
i)dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Datelor cu
Caracter Personal - dreptul persoanei vizate, de a depune o plangere la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care
considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal
care o vizeaza, incalca
regulamentul;
j)dreptul de a se adresa justitiei – dreptul persoanei vizate de a exercita o cale de
atac judiciara, eficienta in cazul in care considera ca drepturile de care beneficiaza in
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temeiul Regulamentului UE au fost inculcate ca urmare a prelucrarii datelor sale cu
caracter personal fara respectarea Regulamentului.
Toate aceste drepturi cu exceptia dreptului de a se adresa autoritatii de
supraveghere si respectiv dreptului de a se adresa justitiei, pot fi exercitate de catre
persoana vizata prin cerere scrisa, datata si semnata, inaintata SC BOROMIR PROD SA
la adresa de corespondenta: din Buzau, str. Santierului, nr.37, Judetul Buzau, sau la
adresa de email: secretariat.buzau@boromir.ro, in atentia Responsabilului cu Protectia
Datelor ori prin completarea si trimiterea formularelor pentru exercitarea drepturilor cu
privire la datele cu caracter personal care vor fi disponibile la sectiunea privind datele cu
caracter personal de pe www.boromir.ro. Dreptul de a se adresa autoritatii de
supraveghere si respectiv dreptul de a se adresa justitiei vor fi exercitate prin cerere scrisa
inaintata autoritatii de supraveghere si respectiv instantei de judecata competente.
Plangerea catre autoritatea de supraveghere si respectiv plangerea catre justitie nu pot fi
exercitate mai devreme de 15 zile de la inaintarea unei plangeri cu acelasi continut catre
operator.
In cazul in care persoanele vizate nu mai doresc sa primeasca comunicari
din partea operatorului prin care sunt informate cu privire la ofertele de produse
sau de servicii Boromir, promotii, campanii publicitare, cu privire la evenimentele
organizate de operator sau la care participa aceasta ( targuri , expozitii, etc.), sau
doresc incetarea oricarei comunicari, sub orice forma, din partea operatorului ori
ca datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sa nu mai fie prelucrate de
catre operator, in scopurile pentru care au fost colectate si stocate, persoanele
vizate pot transmite o solicitare scrisa in acest sens, la adresele:
secretariat.buzau@boromir.ro sau din Buzau, str. Santierului, nr. 37, Judetul Buzau.
Operatorul informeaza persoanele vizate ca oricand pot revenii asupra
deciziei luate, printr-o solicitare transmisa catre operator la adresele mentionate
mai sus.
Pentru informatii suplimentare legate de protectia datelor in cadrul SC BOROMIR
PROD SA, persoanele interesate pot transmite solicitari la adresa :
secretariat.buzau@boromir.ro
Data: 24.05.2018
SC BOROMIR PROD SA
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