SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI ŞI DECONTĂRI – TRANSFOND S.A

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (”Legea nr.
677/2001”) şi cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR”), care
va completa începând cu data de 25 mai 2018 cadrul normativ aplicabil prelucrării datelor
cu caracter personal, și în special în temeiul art.12 şi art.13 din GDPR,
vă informăm că
Societatea de Transfer de Fonduri și Decontări - TRANSFOND S.A., cu sediul în București,
Bd. Ficusului nr.1, sector 1, cod poștal 013971, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6820/2000, cod unic de identificare RO
13215516, (denumită în continuare „Societatea” sau ”TRANSFOND”), legal reprezentată de
către domnul Sabin Carantină, Director General, prelucrează datele dumneavoastră cu
caracter personal în condiţii de siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, exclusiv în realizarea scopurilor specificate mai jos.

Societatea este operator de date cu caracter personal, fiind înregistrată în Registrul de
Evidenţă al Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) sub nr.1611.
În sensul prevederilor GDPR, dumneavoastră aveți calitatea de persoană vizată, iar datele
dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate ca urmare a faptului că, în ceea ce
privește facturile emise prin sistemul e-Factur@ operat de TRANSFOND, dumneavoastră
aveți calitatea de:
(i)
(ii)

destinatar - persoană fizică - al acestor facturi sau
utilizator desemnat al destinatarului – persoană juridică – al acestor facturi.

1. Datele cu caracter personal prelucrate
În ceea ce vă privește, Societatea prelucrează următoarele date cu caracter personal:
adresa de poștă electronică.
2. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Societate în scopul
transmiterii către destinatarii facturilor a unor informații de interes privind serviciul de
facturare electronică operat de TRANSFOND, prin intermediul poștei electronice.
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Temeiul juridic al acestei prelucrări îl constituie prevederile art. 6 alin.1 lit.a) din GDPR,
respectiv în baza consimțământului dumneavoastră exprimat în mod expres.
Datele necesare acestei prelucrări vor fi păstrate de TRANSFOND (i) până la sfârșitul lunii
următoare lunii în care renunțați la contul deschis în e-Factur@ sau (ii) până la retragerea
consimțământului, indiferent care dintre acestea ar surveni mai întâi.
TRANSFOND nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în procese
decizionale automatizate și nici nu le folosește pentru a crea profiluri, în accepțiunea dată
acestor termeni de către GDPR.
TRANSFOND prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv pe teritoriul
României și nu transmite aceste date în străinătate.
În cazul în care pe perioada păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal intervin
modificări de ordin legislativ care vor impune modificarea perioadelor precizate mai sus,
TRANSFOND va adapta aceste perioade la cerințele legale.

3. Drepturile persoanei vizate în ceea ce priveşte datele sale cu caracter
personal:
Dorim să vă informăm de asemenea că, potrivit Legii nr. 677/2001 şi art.12-22 din GDPR,
aveţi următoarele drepturi:
i. dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
ii. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră;
iii. dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;
iv. dreptul la restricţionarea prelucrării;
v. dreptul la portabilitatea datelor;
vi. dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul prelucrării datelor cu
caracter personal în conformitate cu art.6 alin.1 lit.e) sau lit.f) din GDPR, respectiv
pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei
autorități oficiale cu care este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor
legitime;
vii. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă dreptul de a solicita
şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce efecte
juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare
a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de
personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul
dumneavoastră la locul de muncă;
viii. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau orice instanţe competente.
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Pentru a vă exercita aceste drepturi sau pentru orice alte aspecte referitoare la prelucrarea
datelor cu caracter personal, puteţi contacta Societatea printr-o solicitare scrisă, datată şi
semnată, pe adresa Societății (București, Bd. Ficusului nr.1, sector 1, cod poștal 013971),
sau prin email la adresele dpo@transfond.ro sau marketing@transfond.ro, precum și prin
celelalte modalități de contact disponibile pe website-ul Societății, www.transfond.ro.
Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 15 zile de la
primirea acesteia de către Societate, conform Legii 677/2001, iar după data de 25 mai
2018, în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Societate, conform GDPR.
Pentru datele furnizate de dumneavoastră în urma exprimării consimțământului explicit în
acest sens, vă informăm că, în temeiul prevederilor GDPR, vă puteți retrage
consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia.

4. Persoane împuternicite:
TRANSFOND nu va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal altor persoane
sau organizații.
5. Alte aspecte:
Societatea garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră în condiții de
legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru
asigurarea integrității și confidențialității datelor conform art. 25 şi 32 din GDPR.
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