DECLARAȚIE
DESPRE CONFORMITATEA PROCESĂRII DATELOR

Subsemnatul, Lemmaco Folis Srl. (sediu: 535600-RO, Odorheiu Secuiesc, str. Beclean nr. 222) dăm
următoarea declarație de validitate către partenerii contractanți ai asociației noastre (mai departe numiți:
Partener)
1. Declarăm și enunțăm, că Societatea noastră prelucrează datele cu caracter personal ale clientului
nostru, privind contractele încheiate ca operator de date personale. În cazul în care pentru prelucrarea
datelor este declarată ca operator de date personale și o altă persoană în afară de Lemmaco Folis srl. și o
altă persoană, atunci și acea persoană va fi menționată ca operator de date personale.
2. Declarăm și enunțăm pe mai departe și faptul că această prelucrare a datelor personale este executată
conform Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal al asociației noastre, precum și
conform legislației în vigoare, acordând o atenție deosebită decretului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului
European şi al Consiliului European privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR), precum și despre serviciile
legate de societatea informațională, autodeterminarea asupra datelor cu caracter personal și legea nr.
CVIII din anul 2001 despre libertatea informației.
3. Declarăm că atât în eventualele activități de procesare și cât și în cele de folosirea datelor vom proceda
conform cu respectarea deplină a dispozițiilor normelor de drept incluse în punctul 2. ale acestei
Declarațiuni și vom cere acest lucru tuturor clienților noștri cu contracte existente și viitorilor
contractanți, partenerilor noștri.
4. Declarăm că Lemmaco Folis srl. va face totul – înaintea începerii prelucrării datelor personale –
pentru a asigura dreptul la informare a tuturor celor vizați, cu scopul ca aceștia să beneficieze de
informații clare și amănunțite legate de folosirea datelor lor personale, sau legat de toate drepturile care îi
privesc și la posibilitățile de a solicita asistență juridică. Pe parcursul acestui demers dorim să asigurăm
tuturora posibilitatea de a urmări și a controla întregul proces de prelucrare a datelor.
5. Pe parcursul prelucrării datelor Lemmaco Folis srl. se străduiește să protejeze cu prioritate datele
personale, asigurând celor vizați dreptul la libera decizie privind informațiile. Pentru asigurarea acestui
deziderat al nostru în concordanță cu prevederile legale cuprinse în punctul 2. al prezentei declarații, vom
asigura protecția corespunzătoare a datelor personale pe care le-am obținut. Protecția datelor personale
cuprinde protecția lor în sens fizic care le ferește de distrugere, modificare neautorizată, de priviri
neavenite, de utilizare sau transmitere.
6. Declarăm în continuare că pe parcursul tuturor activităților noastre vom solicita numai parteneri
(întreprinzători subordonați) care corespund prevederilor legale și dezideratelor în vigoare, privind
exigențele protecției datelor.
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