
Informare privind 

Termenii și condițiile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal  

de către SC ATLAS CORPORATION SRL 

 

 Odată cu intrarea în vigoare, începând cu 25 mai 2018, a „GDPR - General Data Protection 

Regulation” - Regulamentul General privind Protecţia Datelor Personale, adoptat de Parlamentul 

European sub numărul 679 la data de 27 aprilie 2016, ATLAS CORPORATION SRL, cu sediul în 

Bucuresti, sos Pipera nr.59, sector 2,  telefon 021 230 87 82 - 85, adresă de email 

office@atlascorporation.ro vă informăm cu privire la termenii și condițiile în care sunt prelucrate 

datele dumneavoastră personale pe care le colectăm pentru desfășurarea activităților autorizate 

conform legislației din România. 

1. Categorii de persoane vizate și tipurile de date personale colectate. 

Prelucrarea datelor personale de către ATLAS CORPORATION SRL se referă la una din următoarele 

categorii de persoane fizice: 

a. Persoane fizice care accesează serviciile online ale ATLAS CORPORATION SRL si 

partenerilor comercialei ai acestuia. În vederea optimizării experienței online ale vizitatorilor 

site-urilor ATLAS CORPORATION SRL, utilizăm servicii de analiză statistică privind paginile 

web accesate cel mai frecvent, timpul petrecut pe o pagină web,  produsele cel mai des vizualizate, 

etc. Informațiile statistice obținute în acest mod, permit optimizarea informațiilor prezentate pe 

site, în funcție de interesele vizitatorilor.  

Datele preluate astfel, sunt: 

o Identificatori online anonimi care nu dezvăluie identitatea persoanelor (adresă IP, tip 

dispozitiv – desktop, tabletă, smartphone și tip browser), utilizate pentru accesarea 

informațiilor publicate online de ATLAS CORPORATION SRL. Acest tip de date sunt 

preluate indirect, prin utilizarea serviciilor de analiză statistică a modurilor de utilizare a 

facilităților web ale ATLAS CORPORATION SRL. 

b. Persoane fizice care achiziționează produse sau servicii oferite de ATLAS CORPORATION 

SRL. Datele personale care vizează astfel de persoane, pot fi preluate direct sau incidental de 

ATLAS CORPORATION SRL. Aceste date, se referă la: 

o Date de identificare: Nume, prenume, numere de telefon sau FAX, adresă de email, 

adresă de domiciliu, adresă de reședință sau adresă folosită pentru livrare a unor 

produse sau servicii. Acest tip de date pot fi furnizate direct, reprezentanților ATLAS 

CORPORATION SRL sau prin intermediul formularelor de contact puse la dispoziție prin 

serviciile web ale ATLAS CORPORATION SRL. 

o Numere de identificare națională: CNP, Serie și număr act de identitate. 
o O parte din datele de identificare de mai sus, pot fi colectate și prin intermediul formularelor de 

contact prezente pe paginile webunde sunt prezentate produselor și serviciilor ATLAS 

CORPORATION SRL. Preluarea acestor date se face pe bază de consimțământ liber exprimat, iar 

prelucrarea lor se reduce doar la scopul declarat prin formular (preluare date pentru a răspunde unei 

solicitări, preluare date pentru a transmite o ofertă, preluare date pentru a transmite periodic informații 

despre produsele și serviciile oferite sau despre oferte promoționale, etc.). 

De asemenea, putem obține date de contact de tipul celor enumerate mai sus, și direct, prin solicitări 

adresate telefonic sau prin email, de persoane care solicită oferte privind produsele și serviciile oferite. 

În aceste situații, prelucrăm astfel de date pentru o perioadă de maxim 12 luni de la ultima 

corespondență, procedând la ștergerea acestor date dacă nu se materializează nicio altă colaborare între 

persoana fizică vizată și ATLAS CORPORATION SRL. 

2. Scopul, durata și legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul intereselor legitime urmărite de ATLAS 

CORPORATION SRL prin desfășurarea activităților CAEN înregistrate la O.N.R.C. conform 

dispozițiilor de drept intern. Astfel, legitimitatea prelucrării, este asigurată prin art.6 al.(f) din GDPR. 

Preluarea datelor personale în vederea unor prelucrări care vizează persoana fizică și nu persoana 

juridică reprezentată, în lipsa existenței unui contract sau a altei obligații legale față de persoana fizică, 
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ori pentru prelucrări în scopuri suplimentare derulării unui astfel de contract, se face pe bază de 

consimțământ, în conformitate cu prevederile art.6 al. (a) din GDPR. 

Datele anonime care nu permit identificarea persoanei, preluate prin sistemele de analiză statistică a 

modului de utilizare a serviciilor web publicate online de către SC ATLAS CORPORATION SA, sunt 

prelucrate pe o perioadă de 3 ani. 

Prelucrările care vizează persoane fizice, se fac pe toată durata existenței formei juridice actuale a 

ATLAS CORPORATION SRL, sau până la exercitarea unui drept al persoanei vizate, privind 

ștergerea datelor, suspendarea prelucrării sau opoziția privind anumite forme de prelucrare. 

Prelucrările datelor personale ale reprezentanților altor entități juridice cu care au existat, există sau 

pot exista relații de parteneriat, se fac pentru toată perioada stabilită prin relațiile contractuale, la care 

se poate adăuga perioada de prescripție a unor obligații civile sau penale rezultate din activitățile 

desfășurate în comun precum și alte obligații de prelucrare izvorâte din prevederi ale dreptului intern 

legate de activitățile specifice ATLAS CORPORATION SRL. 

3. Securitatea datelor cu caracter personal prelucrate de ATLAS CORPORATION SRL 

ATLAS CORPORATION SRL se obligă să aplice toate măsurile tehnice și organizatorice prin care să 

asigure protecția datelor cu caracter personal care sunt prelucrate, stocate sau transmise prin 

intermediul sistemelor informatice de comunicaţii şi al altor sisteme electronice, împotriva 

ameninţărilor şi a oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii, integrităţii, disponibilităţii 

autenticităţii şi nerepudierii datelor și operațiunilor de prelucrare, precum şi afectarea funcţionării 

sistemelor informatice, indiferent dacă acestea apar accidental sau intenţionat, așa cum sunt prevăzute 

prin Regulamentul UE 679/2016 (GDPR) și prin normele de drept intern. 

4. Datele puse la dispoziția terților. 

Datele personale prelucrate prin activități care vizează persoane fizice, nu vor fi divulgate unei terțe 

părți, pentru utilizarea lor în scopuri de marketing direct, fără acordul persoanei fizice vizate.  

Datele personale prelucrate de ATLAS CORPORATION SRL pot fi puse la dispoziția unor 

intermediari specializați în furnizarea unor servicii conexe sau complementare activităților specifice 

ATLAS CORPORATION SRL (cum ar fi servicii de plată electronică, servicii de curierat, servicii 

bancare, etc). 

De asemenea, ATLAS CORPORATION SRL poate furniza datele cu caracter personal altor entități cu 

personalitate juridică cu care se află în relații de parteneriat și care sprijină sau contribuie la eficiența 

modului în care se desfășoară activitățile curente. 

Orice furnizare a datelor cu caracter personal către o terță parte, se va face numai în baza unui 

angajament legal prin care persoana juridică împuternicită de ATLAS CORPORATION SRL să 

prelucreze date cu caracter personal, se obligă să respecte prevederile GDPR precum și normele de 

drept intern în materie. 

5. Drepturile persoanelor vizate prin prelucrare. 

Persoanele fizice ale căror date sunt prelucrate ca urmare a calității lor de reprezentant al unei entități 

cu personalitate juridică, dacă nu mai sunt de acord cu această prelucrare întrucât nu mai dețin această 

calitate, pot solicita restricționarea prelucrării sau ștergerea datelor prelucrate, în funcție de obligațiile 

legale ale SC ATLAS CORPORATION SRL generate prin colaborarea cu entitatea reprezentată.  

Pentru persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor cu caracter personal, ATLAS CORPORATION 

SRL asigură exercitarea tuturor drepturilor prevăzute prin art.13 – art.22 din GDPR, astfel: 

a. Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal prelucrate. În momentul în care 

sunt preluate datele cu caracter personal sau în maxim 30 de zile dacă acestea sunt obținute 

indirect, persoana fizică vizată prin prelucrare este informată cu privire la identitatea și datele de 

contact ale ATLAS CORPORATION SRL, datele de contact ale responsabilului cu protecția 

datelor (dacă este cazul), scopurile și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele cu caracter 

personal, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, intenția 

ATLAS CORPORATION SRL de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau 

o organizație internațională (dacă este cazul), perioada pentru care vor fi stocate datele cu 

caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența unui 



proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri,  precum și, cel puțin în cazurile 

respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele 

preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 

b. Dreptul de acces la datele cu caracter personal. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor 

cu caracter personal, au dreptul de a obține din partea ATLAS CORPORATION SRL o 

confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care le privesc și, în caz afirmativ, 

acces la datele respective și la informațiile enumerate la pct.a. 

c. Dreptul de rectificare sau de ștergere. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au 

dreptul de a obține de la ATLAS CORPORATION SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 

datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost 

prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal 

care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. De asemenea, 

persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au dreptul de a obține din partea ATLAS 

CORPORATION SRL ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri 

nejustificate, dacă se aplică motivele prevăzute prin art.17 al. (1) din GDPR. 

d. Dreptul de restricționare a prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor, au 

dreptul de a obține din partea ATLAS CORPORATION SRL restricționarea prelucrării datelor 

personale în cazurile descrise la art.18 din GDPR. 

e. Dreptul de a se opune prelucrării. Persoanele fizice vizate prin prelucrarea datelor de către 

ATLAS CORPORATION SRL, au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară 

în care se află, prelucrării în scopuri de marketing, creării de profiluri, sau de a face obiectul unei 

decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și prin care se produc efecte juridice care privesc 

persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă. 

f. Dreptul la portabilitatea datelor. Atunci când datele personale au fost furnizate de o persoană 

fizică într-un  format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, pentru a fi 

prelucrate de ATLAS CORPORATION SRL, persoana fizică vizată prin acest tip de prelucrare, 

are dreptul, în cazurile prevăzute de art. 20 din GDPR, de a transmite aceste date altui operator, 

fără obstacole din partea ATLAS CORPORATION SRL. 

g. Dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării 

efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal
1
, atunci când o persoană fizică vizată prin prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către ATLAS CORPORATION SRL consideră că i-au fost încălcate drepturile sale. 

i. Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o 

obligație necesară pentru încheierea unui contract, atunci persoanele vizate au dreptul să știe și 

care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații. 

6. Exercitarea drepturilor privind datele anonime de trafic preluate prin sistemele de analiză 

statistică a modului de utilizare a serviciilor web: 

a. Unul din cele mai comune mijloace de optimizare a modului de interacțiune a unui utilizator cu un 

site web, este reprezentat de utilizarea modulelor cookie. Un cookie în sine nu conține și nici nu 

colectează informații. Un modul cookie este un mic fișier text (ce conține litere si cifre) ce se 

salvează în calculatorul dumneavoastră când accesați un site web. Aceste fișiere permit site-ului să 

recunoască calculatorul unui utilizator când acesta revine pe site. Astfel, multe informări și 

atenționări nu mai sunt afișate la următoarele vizite ale site-ului, utilizatorul putând să se 

concentreze pe accesarea informației căutată pe site. 

Puteți controla utilizarea modulelor cookie prin setările browser-ului dvs. Aveți astfel inclusiv 

posibilitatea de șterge modulele cookie salvate în calculatorul dumneavoastră de site-urile 

accesate. Puteți dezactiva complet modulele cookie dacă doriți, dar aceasta înseamnă că site-urile 

ATLAS CORPORATION SRL ar putea să nu funcționeze corect și să nu vă poată oferi cea mai 

bună experiență online posibilă. 

                                                           
1
 Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate fi 

contactată la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul site-ului 

www.dataprotection.ro 
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b. Referitor la datele de trafic anonime furnizate online, puteți bloca transmiterea acestor informații, 

fie utilizând facilitățile web de navigare anonimă, fie instalând diverse aplicații software care 

blochează transmiterea acestor date către sistemele de analiză statistică a traficului web al site-

urilor accesate. În ceea ce privește datele deja transmise în acest mod, fiind o prelucrare a datelor 

care nici nu permite și nici nu necesită identificarea persoanelor, în conformitate cu prevederile 

art. 11 din GDPR, drepturile enumerate la pct. 5 nu se pot exercita decât dacă persoanele fizice 

vizate oferă informații suplimentare care permit identificarea lor prin intermediul datelor preluate 

automat și prelucrate în scopuri statistice. 

 

 

 

 

 

 

 

 


