Politica de confidențialitate - protecţia datelor cu caracter personal
Conform cerințelor Regulamentului GDPR 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, LOGICODE SA are
obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care ni le furnizați.
Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comanda și prin bifarea opțiunii
“Accept politica de confidențialitate”, cumpărătorul declară și acceptă ca datele sale cu caracter
personal să fie incluse în baza de date a Logicode SA și își dă acordul expres și neechivoc ca toate
aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut.
Prelucrăm date cu caracter personal în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării este constituit din
contractul de furnizare de produse și servicii, și prevederile legale aplicabile.
Datele tale sunt prelucrate pe toată durata contractuală / pe toată durata colaborării dintre compania
pe care o reprezinți și Logicode, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare.
Prelucrăm datele personale în următoarele scopuri:
• Îndeplinirea obligațiilor și drepturilor ce decurg din contract;
• Pentru a respecta o obligație legală;
• Realizarea serviciului post vânzare de servisare a cliențiilor;
• Marketing direct pentru promovarea produselor, serviciilor și soluțiilor noastre sau pentru
transmiterea invitațiilor la diferite evenimente care ar putea fi de interes pentru tine;
• Transmiterea emailurilor de informare privind statusul comenzilor dumneavoastră
• Evaluarea gradului de satisfacție și studii de marketing;
Astfel pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și/sau în vederea
îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm atunci când este cazul aceste date către partenerii noștri
contractuali, auditori sau consultanți externi, către autorități și instituții publice.
Logicode va păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile
pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de
raportare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării numai de către LOGICODE SA. Conform
Regulamentului 2016/679, beneficiaţi de urmatoarele drepturi:
Dreptul la informare – puteti solicita oricand informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra
personale;
Dreptul de acces la date - orice solicitare în acest sens se poate face prin email la adresa contact
cs@logicode.ro;
Dreptul la rectificare – puteți cere în mod gratuit rectificarea datele personale considerate a fi greșite sau
incomplete;
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți cere oricând ștergerea datelor personale, atâta timp
cat acestea nu sunt impuse de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care considerați ca datele
sunt greșite sau inexacte;
Dreptul de opoziție – puteți sa va opuneți prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat sau puteți solicita ca
respectivele date sa fie transmise altui operator sau procesator de date;
Dreptul de retragere a consimțământului – un consimțământ acordat anterior poate fi oricând retras. Retragerea
consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrările anterioare retragerii rămânând în continuare
valabile;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate - puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva
prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia;
Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fata de modalitatea de prelucr;are a datelor personale la
Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Dreptul de a va adresa justiției;

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite un e-mail la adresa informații@logicode.ro /
cs@logicode.ro

