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Tornator Oyj
Napinkuja 3 C
55100 IMATRA, Finland
Domicile: Imatra
Business ID: 0162807-8
www.tornator.fi

Notă de informare cu privire la protecția datelor cu caracter personal

1. Operatorul
Societatea Tornator SRL, cu sediul in Brașov, Str. Albatrosului, nr. 7, ap. 11, jud. Brașov, cod
postal RO-500461, e-mail office.brasov@tornator.ro, este operatorul de date cu caracter personal
și, prin urmare, este responsabilă pentru prelucrarea datelor explicată în prezenta.

2. Ofițer de protecție a datelor
Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment utilizând
următoarele date de contact: Tornator SRL, cu sediul in Brasov, Str. Albatrosului, nr. 7, ap. 11,
jud. Brasov, cod postal RO-500461, E-Mail: mihai.boghean@tornator.ro, Tel. 0744823535

3. Scopul prelucrării
Datele vor fi prelucrate în scopul de a putea soluționa solicitările Dumneavoastră, pentru a primi
feedback de la clienții si părțile interesate și păstrarea contactelor relevante. Datele nu vor fi
prelucrate în scop comercial.

4. Temei legal
Datele sunt colectate în baza consimțământului Dumneavoastră.

5. Categorii de date
Tipurile de date colectate sunt numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail și
adresa de corespondență.

6. Perioada de stocare
Datele cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât va fi nevoie pentru rezolvarea solicitării
Dumneavoastră sau până la retragerea consimțământului.

7. Procedura de colectare a datelor
Datele sunt colectate de la persoanele vizate și menționate în Registrul de evidență a datelor cu
caracter personal.

8. Transferul de date, transferul de date în afara Româmiei, Uniunii Europene sau în afara
Spațiului Economic European
Datele nu vor fi transferate în afara companiei.

9. Cookies
Cookies reprezintă o scurtă informație de tip text care este trimisă de site-ul pe care îl accesezi
către browser. Acestea îmbunatățesc experiența utilizatorului, de exemplu prin memorarea unor
date referitoare la vizitele tale pe acel site (de exemplu limba preferată sau alte setări). Fără
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aceste cookies, folosirea unui site web ar fi o experiență oarecum frustrantă. Site-ul nostru
folosește cookies deoarece:

· Informațiile despre utilizator sunt stocate în cookie. Fără acest cookie, utilizatorul ar
trebui să introducă aceleași date de fiecare dată când paginile accesate solicită acest
lucru (website-ul va uita informațiile utilizatorului când sesiunea va expira).

· Atunci când confirmi notificarea despre folosirea cookie-urilor, inclusiv această informație
este reținută de website sub forma unui cookie. Altfel, acel mesaj ar apărea la fiecare
accesare a unei pagini noi de pe site.

· Colectăm informații despre vizitele utilizatorilor folosind serviciul Google Analytics.

10. Protecția datelor în format electronic
Datele în format electronic sunt protejate de firewall, iar accesul este permis doar cu username
și parolă pentru angajații care au nevoie de acces la aceste date pentru îndeplinirea sarcinilor
de serviciu.

11. Procesul decizional automatizat individual
Nu se aplică (Art. 22 GDPR).

12. Drepturile persoanei vizate
Persoana vizată are dreptul de a verifica ce tipuri de date personale sunt procesate, la cerere.
Cererea semnată se trimite către responsabilul cu protectia datelor.

Persoana vizată are dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor inexacte sau expirate,
sau transferul dintr-un sistem în altul. Are de asemenea dreptul de a restricționa sau de a se
opune procesării datelor personale conform Art. 18 si 21 GDPR.

Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul acordat anterior pentru prelucrarea
datelor, sau să înainteze o plângere autorității în domeniu în legătură cu modul de prelucrare a
datelor cu caracter personal.


