Prelucr're' D'telor cu C'r'cter Person'l
Societ'te' Softm'g'zin SRL, 'v2nd sediul soci'l în B-dul. 15 Noiembrie nr. 69,
Et'j 2, Br'șov, Rom2ni', înregistr'tF l' Registrul Comerțului sub nr.
J08/1766/2015, 'v2nd codul unic de înregistr're RO25938126, în c'lit'te de
oper'tor („Societ'te'” s'u „Softm'g'zin”), dorește sF vF informeze despre
prelucr're' d'telor dvs. cu c'r'cter person'l în contextul 'numitor oper'țiuni,
în scopurile specific'te m'i jos.

1. Context
Softm'g'zin SRL (denumitF în continu're „Softm'g'zin” s'u „noi” s'u
„nouF”), o societ'te cu rFspundere limit'tF înregistr'tF l' Registrul Comerțului
sub nr. J08/1766/2015, 'v2nd sediul soci'l situ't în B-dul. 15 Noiembrie nr. 69,
Et'j 2, Br'șov, Rom2ni', cod TVA RO25938126, e-m'il: 'di@softm'g'zin.ro,
telefon: 0744260802, website: www.softm'g'zin.ro, www.deviz.ro, www.
360bsoft.com - 'cțion2nd în c'lit'te de oper'tor 'l d'telor dumne'vo'strF cu
c'r'cter person'l - 'cordF o 'tenție deosebitF protecției d'telor. Prelucr're'
d'telor de cFtre Softm'g'zin respectF legile relev'nte privind protecți' d'telor
din UE și Rom'ni' și se re'lize'zF în conformit'te cu prezent' Notific're.

2. Inform'ții pe c're le solicit<m și folosire' d'telor
dumne'vo'str<
2.1. D'te cu c'r'cter person'l
Prezent' Notific're se 'plicF tuturor d'telor cu c'r'cter person'l pe c're ni le
furniz'ți s'u pe c're le colectFm și prelucrFm în legFturF cu rel'ți' pe c're o
'veți cu Softm'g'zin. În scopul prezentei NotificFri „d'te cu c'r'cter
person'l” înse'mnF orice inform'ții c're vF privesc în b'z' cFror' sunteți s'u
puteți fi identific't, în mod direct s'u indirect (în speci'l propriile
dumne'vo'strF nume, 'dresF, numFr de telefon, 'dresF de e-m'il s'u numFr
de cont b'nc'r) și orice referire rezult'tF din 'stfel de inform'ții c're vF
privește.

2.2. Colect're' d'telor dumne'vo'str< cu c'r'cter person'l
Oric2nd veți folosi serviciile no'stre s'u serviciile oferite de terți pe websiteurile no'stre (de ex. înregistr're pentru test're progr'me, 'utentific're pentru
lucru cu progr'me, descFrc're progr'me, com'nd' produse s'u servicii,
înregistr're p'rticip're evenimente s'u solicit're 'sistențF online) noi
colectFm d'te cu c'r'cter person'l despre dumne'vo'strF pe c're fie ni le-'ți
furniz't nouF în mod direct s'u pe c're le-'m colect't 'tunci c2nd 'ți folosit
serviciile no'stre.

2.3. Inform'ții pe c're le colect<m și prelucr<m

Noi colectFm și prelucrFm urmFto'rele d'te cu c'r'cter person'l despre
dumne'vo'strF,
(') inform'ții despre dumne'vo'strF (de exemplu, inform'țiile pe c're ni le
furniz'ți pot include numele dumne'vo'strF, 'dres', 'dres' de e-m'il,
numFrul de telefon și contul b'nc'r),
(b) inform'ții despre serviciile pe c're le-'ți 'chizițion't,
(d) det'lii despre folosire' de cFtre dumne'vo'strF ' website-urilor, s'u
'plic'țiilor de internet,
(e) inform'ții despre comunic're' pe c're o 'veți cu noi și person'lul nostru.
2.4. Folosire' d'telor dumne'vo'str< cu c'r'cter person'l
2.4.1. Scopurile pentru c're vF folosim d'tele cu c'r'cter person'l sunt:
(') pentru ' prest' serviciile pe c're le-'ți 'chizițion't de l' noi, prin
intermediul website-urilor no'stre s'u prin telefon;
(b) în scopuri de m'rketing direct pentru ' vF furniz' ofertele individu'liz'te
conform cerințelor dumne'vo'strF;
(c) pentru ' comunic' cu dumne'vo'strF (de exemplu pentru ' vF trimite em'il-uri prin c're sF vF informFm despre produsele și serviciile no'stre,
promoții existente s'u evenimentele pe c're le org'nizFm);
(d) pentru ' susține 'lte scopuri 'dministr'tive (inclusiv d'r fFrF ' se limit' l'
cont'bilit'te și f'ctur're, 'udit're, 'n'lizF 'ntifr'udF), (noi putem folosi orice
d'te pe c're le colectFm de l' dumne'vo'strF, dupF c'z);
(e) pentru ' ne îndeplini oblig'țiile ce rezultF din orice contr'cte pe c're le-'ți
închei't cu noi.
2.4.2. M'rketing direct
Dumne'vo'strF puteți primi oferte speci'le din p'rte' no'strF d'cF 'ți
solicit't o 'stfel de comunic're prin înscriere' l' buletinul nostru inform'tiv,
s'u d'cF ne-'ți furniz't det'liile dumne'vo'strF 'tunci c2nd v-'ți înscris întrun concurs s'u v-'ți înregistr't pentru o promoție. Prin înscriere' l' buletine
inform'tive, s'u furniz're' det'liilor dumne'vo'strF 'ș' cum se mențione'zF
'nterior, veți primi comunicFri de m'rketing direct din p'rte' no'strF inclusiv
m'rketing direct s'u oferte speci'le 'le Softm'g'zin s'u 'le p'rtenerilor
noștri contr'ctu'li. În scopurile tr'nsmiterii cFtre voi ' unor 'stfel de
comunicFri de m'rketing direct/oferte speci'le, vom prelucr' urmFto'rele d'te
cu c'r'cter person'l 'le dumne'vo'strF: numele și 'dres' de e-m'il şi/s'u
numFrul de telefon.
În plus, sub rezerv' consimțFm2ntului dumne'vo'strF, vF vom pute' prelucr'
d'tele referito're l' 'chizițiile pe c're le-'ți efectu't și l' folosire' websiteului și serviciilor no'stre, în scopul re'lizFrii de profiluri pentru ' identific'
serviciile, ofertele și/s'u promoțiile c're pot prezent' interes pentru
dumne'vo'strF, și vF vom trimite comunicFri person'liz'te. În 'cest scop,
putem sF vF prelucrFm d'tele list'te l' Art. 2.3. b)-d) precum și numele,
'dres' de e-m'il s'u numFrul de telefon.

2.5 B'z' leg'l< pentru prelucr're' d'telor
Prelucr're' d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l se întemei'zF pe
urmFto're' b'zF leg'lF:
● prelucr're' d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l în scopurile
list'te l' Art. 2.4.1. ('), (d)-(f) este neces'rF pentru execut're'
contr'ctului dintre noi, s'u îndeplinire' cererii dumne'vo'strF privind
et'pele pre-contr'ctu'le (conform Art. 6 'lin. 1 b) din RGPD);
● prelucr're' d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l în scopurile
list'te l' Art. 2.4.1. (e) po'te fi neces'rF pentru ' ne îndeplini oblig'țiile
leg'le (conform Art. 6 'lin. 1 c) din RGPD), s'u pentru interesul nostru
legitim (conform Art. 6 'lin. 1 f) din RGPD), c're include: protecți'
drepturilor și proprietFților no'stre s'u 'le terților, inclusiv ' sistemului
nostru IT; detect're', împiedic're' și investig're' fr'udei s'u 'ltor
infr'cțiuni; const't're', exercit're' s'u 'pFr're' drepturilor în inst'nțF;
● prelucr're' d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l în scopurile
list'te l' Art. 2.4.1. (b)-(c) se b'ze'zF pe consimțFm2ntul dumne'vo'strF
(conform Art. 6 'lin. 1 ') din RGPD).
În plus f'țF de cele de m'i sus, b'z' leg'lF pentru prelucr're' d'telor cu
c'r'cter sensibil c're vF privesc este reprezent'tF de consimțFm2ntul
dumne'vo'strF explicit (conform Art. 9 'lin. 1 ') din RGPD).
Furniz're' d'telor dumne'vo'strF este volunt'rF. Cu to'te 'ceste', d'cF nu
ne furniz'ți d'tele dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l, 'cest lucru po'te
însemn' cF noi nu vom pute' sF prestFm integr'l s'u p'rți'l serviciile pe c're
le-'ți solicit't. În c'zul prelucrFrii d'telor dumne'vo'strF pe b'z'
consimțFm2ntului 'cord't în scopuri de m'rketing direct (inclusiv pentru
re'liz're' profilului), 'veți dreptul sF vF retr'geți consimțFm2ntul, în mod liber,
în orice moment. VF rugFm sF țineți cont de f'ptul cF retr'gere'
consimțFm2ntului dumne'vo'strF nu 'fecte'zF c'r'cterul leg'l 'l prelucrFrii
re'liz'te în'inte de retr'gere. VF veți pute' dez'bon' oric2nd fFrF ' prezent'
vreun motiv, gr'tis, prin link-ul tr'nsmis în fiec're buletin inform'tiv, s'u prin
trimitere' unei scrisori l' 'di@softm'g'zin.ro.

3. Divulg're' d'telor dumne'vo'str< cu c'r'cter person'l c<tre
terți
D'tele dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l pot fi divulg'te cFtre:
● terți c're re'lize'zF în numele nostru studii privind clienții;
● 'lți furnizori terți de servicii 'ng'j'ți de noi pentru – printre 'ltele –
prelucr're' d'telor;
● terți, cum 'r fi firme de 'voc'turF și inst'nțe, pentru ' execut' s'u impune
orice contr'ct cu dumne'vo'strF;
● 'utoritFți de st't s'u org'nismele de execut're cum 'r fi poliți' și
'utoritFțile de reglement're, l' cerere' 'cestor' și num'i 'ș' cum prevede
lege' 'plic'bilF s'u pentru ' ne protej' drepturile s'u sigur'nț' clienților,
person'lului și bunurilor no'stre.

4. Securit'te
AdoptFm mFsuri tehnice și org'niz'torice corespunzFto're pentru ' 'sigur'
protecți' d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l împotriv' distrugerii
'ccident'le s'u ileg'le s'u pierderii 'ccident'le, modificFrii, dezvFluirii s'u
'ccesului ne'utoriz't, și în speci'l 'tunci c2nd prelucr're' presupune
tr'nsmitere' d'telor printr-o rețe', precum și împotriv' tuturor formelor ileg'le
de prelucr're. AcordFm o 'tenție deosebitF tr'nsmiterii în sigur'nțF ' d'telor
cu c'r'cter person'l și ' celor fin'nci're. Aceste d'te sunt tr'nsmise din
computerul dumne'vo'strF cFtre serverul de rezervFri 'l Softm'g'zin prin
intermediul c'n'lelor cript'te cu 'jutorul tehnologiei de ultimF gener'ție
Secure Socket L'yer (SSL).

5. P<str're' d'telor
Noi vF prelucrFm d'tele cu c'r'cter person'l 't2t timp c2t este neces'r
pentru ' îndeplini scopul pentru c're 'u fost colect'te. În gener'l, se vor 'plic'
urmFto'rele perio'de de stoc're:
(') cu excepţi' d'telor incluse în documentele neces're în scopuri de
cont'bilit'te, d'tele colect'te în scopurile list'te l' Art. 2.4.1. ('), (d)-(f) vor fi
pFstr'te pentru 5 'ni dupF execut're' contr'ctului închei't între noi;
(b) documentele neces're pentru scopuri de cont'bilit'te (şi d'tele incluse în
'ceste documente) vor fi stoc'te pentru 8 'ni de l' închidere' 'nului fin'nci'r
relev'nt; şi
(c) d'tele colect'te în scopurile list'te l' Art. 2.4.1. (b)-(c) vor fi pFstr'te p2nF
c2nd vF veți retr'ge consimțFm2ntul privind prelucr're'.
Cu privire l' liter' (c) de m'i sus, vF rug'm sF 'veţi în vedere cF dupF
retr'gere' consimţFm2ntului, noi vom pFstr' urmFto'rele d'te cu c'r'cter
person'l pentru o perio'dF de 5 'ni pentru ' pute' f'cilit' demonstr're'
respectFrii legisl'ţiei privind protecţi' d'telor cu c'r'cter person'l de cFtre
Softm'g'zin: d't' 'cordFrii consimţFm2ntului, d't' retr'gerii
consimţFm2ntului, 'dres' de e-m'il şi/s'u numFrul de telefon incluse în c'drul
consimţFm2ntului.

6. Drepturile pe c're le 'veți
Cu privire l' orice prelucr're de d'te c're intrF sub incidenț' RGPD, benefici'ți
de urmFto'rele drepturi și mFsuri rep'r'torii: (i) dreptul de ' solicit' 'cces l'
d'tele dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l; (ii) dreptul de ' solicit'
rectific're' d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l; (iii) dreptul de '
solicit' ștergere' d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l; (iv) dreptul de
' solicit' restricțion're' prelucrFrii d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter
person'l; (v) dreptul l' port'bilit'te' d'telor; și (vi) dreptul de ' se opune
prelucrFrii d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l.
(i) Dreptul de 'cces: dumne'vo'strF 'veți dreptul de ' obține confirm're' cF
noi prelucrFm s'u nu d'tele dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l, și, în c'z
'firm'tiv, de ' solicit' 'cces l' d'tele cu c'r'cter person'l.
Dreptul de 'cces se 'plicF – printre 'ltele – urmFto'relor inform'ții: scopurile
prelucrFrii, c'tegoriile de d'te cu c'r'cter person'l prelucr'te și destin't'rii

s'u c'tegoriile de destin't'ri cFror' d'tele cu c'r'cter person'l le-'u fost s'u
urme'zF sF fie divulg'te. M'i mult, 'veți dreptul de ' obține o copie ' d'telor
dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l pe c're noi le prelucrFm.
(ii) Dreptul l' rectific're: în 'numite c'zuri, 'veți dreptul de ' solicit'
rectific're' d'telor cu c'r'cter person'l inex'cte, s'u complet're' d'telor cu
c'r'cter person'l incomplete.
(iii) Dreptul l' ștergere' d'telor (dreptul de ' fi uit't): În 'numite c'zuri, 'veți
dreptul de ' solicit' ștergere' d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l, i'r
noi 'vem oblig'ți' de ' șterge respectivele d'te cu c'r'cter person'l.
(iv) Dreptul l' restricțion're' prelucrFrii: În 'numite c'zuri, 'veți dreptul de '
solicit' restricțion're' prelucrFrii d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l.
În 'cest c'z, respectivele d'te cu c'r'cter person'l pot fi prelucr'te num'i în
'numite scopuri.
(v) Dreptul l' port'bilit'te' d'telor: În 'numite c'zuri, 'veți dreptul de ' primi
d'tele cu c'r'cter person'l pe c're ni le-'ți furniz't într-un form't structur't,
utiliz't în mod curent și c're po'te fi citit 'utom't și 'veți dreptul de ' tr'nsmit
'ceste d'te 'ltui oper'tor fFrF obst'cole din p'rte' no'strF.
(vi) Dreptul l' opoziție: În 'numite c'zuri, 'veți dreptul de ' vF opune
prelucrFrii d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l, i'r noi putem fi
oblig'ți sF încetFm prelucr're' 'cestor d'te.
În c'zul prelucrFrii d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l în scop de
m'rketing direct, inclusiv re'liz're' profilului, 'veți dreptul de ' vF opune în
orice moment prelucrFrii d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l. În 'cest
c'z, noi vom încet' prelucr're' d'telor dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l în
'cest scop.
VF rugFm sF țineți cont de f'ptul cF drepturile prezent'te m'i sus nu sunt
'bsolute, i'r exercit're' drepturilor de m'i sus po'te fi supusF condițiilor
prevFzute de legile 'plic'bile privind protecți' d'telor.
D'cF consider'ţi cF d'tele dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l 'u fost
prelucr'te în mod neleg'l, puteți cont'ct' şi depune o pl2ngere l' 'utorit'te'
de supr'veghere loc'lF, în p'rticul'r în St'tul Membru în c're locuiţi, lucr'ţi
s'u în locul unde ' 'vut loc presupus' încFlc're ' drepturilor dumne'vo'strF.
De 'semene', puteţi cont'ct' Autorit'te' N'tion'l' de Supr'veghere '
Prelucr'rii D'telor cu C'r'cter Person'l din Rom'ni' (B-dul G-r'l. Gheorghe
M'gheru 28-30, Sector 1, cod post'l 010336, Bucuresti, Rom'ni', Telefon
+40.318.059.211, Em'il: 'nspdcp['t]d't'protection.ro).
D'tele dumne'vo'strF cu c'r'cter person'l și contr'ctele pe c're le închei'ți
cu Softm'g'zin sunt pFstr'te în sistemul nostru CRM. D'cF doriți sF primiți
inform'ții despre evidenț' înregistrFrii dumne'vo'strF s'u orice d'te stoc'te
de Softm'g'zin, despre prelucr're' d'telor și entitFțile c're prelucre'zF d'te
(d'cF este c'zul), s'u 'ți dori sF vF exercit'ți drepturile de m'i sus, vF rugFm
sF ne cont'ct'ți.

7. Respons'bilul cu protecți' d'telor
Softm'g'zin ' 'les un respons'bil cu protecți' d'telor ("RPD"), c're
supervize'zF 'ctivitFțile de prelucr're ' d'telor. D'cF 'veți orice întrebFri s'u

nelFmuriri, îl puteți cont'ct' pe RPD prin intermediul urmFto'relor inform'ții de
cont'ct: E-m'il: 'di@softm'g'zin.ro; AdresF: Softm'g'zin SRL., B-dul. 15
Noiembrie nr. 69, Et'j 2, Br'șov, Rom2ni'.

8. Diverse
Prezent' Notific're de Confidenți'lit'te intrF în vigo're de l' d't' de 25 m'i
2018.

