
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 noștri contractanți (mai departe numiți: Partener)   

1. Declarăm și enunțăm, că Societatea noastră gestioneză și prelucrează datele cu caracter personal ale clientului 
ca operator de date personale, ce se referă la contractele respective. În cazul în care pentru prelucrarea datelor 
este declarată ca operator de date personale și o altă persoană în afară de Lemmaco Folis srl., atunci și identiatea 
persoanei în cauză va fi definită în asociere cu scopul de prelucrare a datelor respective. 

2. Declarăm în continuare și faptul că această prelucrare a datelor personale este executată conform 
Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Societății  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). 

3. Declarăm că, atât la prelucrarea datelor cât și în cazul oricăror activități de procesare  a datelor vom proceda 
în deplină conformitate cu respectarea  dispozițiilor de reglementare menționate în Secțiunea 2. a acestei 
Declarații  și solicităm acest lucru de la toți clienții noștri cu contracte existente și viitori contractați, 
partenerilor noștri.  

4. Declarăm că Lemmaco Folis srl. face toate eforturile – înainte de a începe prelucrarea 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, precum și de toate drepturile care îi privesc și la 
posibilitățile de a solicita asistență juridică. Pe parcursul acestui demers dorim să asigurăm tuturora, tranparența 
și controlul asupra procesului de prelucrare a datelor. 

5. În timpul procesării datelor Lemmaco Folis srl. se străduiește să acorde protecție prioritară la informațiile 
personale, asigurând celor vizați pentru dreptul de autodeterminare informaționale.  Pentru realizarea acestei 
intenții, vom asigura protecție corespunzătoare a datelor personale pe care le-am obținut în concordanță cu 
prevederile legale cuprinse în Secțiunea 2. a prezentei Declarații. Protecția datelor personale se extinde de 
asemenea și la protecția lor în sens fizic, adică protejarea lor de distrugere, modificare, acces, utilizare sau 
transmitere neautorizată. 

6. Declarăm în continuare, că în toate activitățile noastre ne bazăm pe serviciile numai acelor parteneri 
(subcontractori) care respectă cerințele prevăzute în dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor. 

Odorheiu Secuiesc, 22.05.2018 

În numele firmei Lemmaco Folis srl. 
Jankó Gábor  
Director general


