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Obligația de informare conform art. 14 din Regulamentul General privind Protecția 
Datelor 

 

Introducere 

ENGEL AUSTRIA GmbH aderă fără rezerve la principiile referitoare la protecția datelor în 
Uniunea Europeană și asigură în mod corespunzător respectarea reglementărilor aplicabile, 
prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD). 

Prin urmare, datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și transferate doar dacă 
există un temei juridic corespunzător (articolul 6 din RGPD), fiind acordată o atenție deosebită 
respectării principiilor de prelucrare a datelor (articolul 5 din RGPD). 

Informațiile de mai jos constituie baza exercitării eficiente a drepturilor acordate prin RGPD 
persoanelor vizate. 

 

1. Identitatea operatorului 

Deciziile cu privire la scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt luate 
de ENGEL AUSTRIA GmbH. În calitate de operator în sensul RGPD, societatea ENGEL 
AUSTRIA GmbH poate fi contactată la următoarele date de contact: 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH  

Ludwig-Engel-Straße 1 

A-4311 Schwertberg 

Austria 

 

Tel.: +43 50 620-0  

Fax: +43 50 620-3009  

E-mail: dataprotection@engelglobal.com   

 

Informațiile referitoare la locațiile ENGEL din întreaga lume (grupul ENGEL) pot fi consultate la 
adresa www.engelglobal.com/dataprotection. 

 

2. Scopurile prelucrării și temeiul juridic 

ENGEL AUSTRIA GmbH prelucrează date cu caracter personal cu scopul procesării comenzilor 
și executării contractelor, precum și în cadrul respectării obligațiilor legale de păstrare a 
documentelor. De asemenea, etapele de prelucrare urmăresc efectuarea proceselor de 
înregistrare și legitimare.  

 

Datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate și, dacă este cazul, transferate de ENGEL 
AUSTRIA GmbH în baza unui consimțământ al persoanelor vizate. Scopul prioritar de 
prelucrare ce vizează executarea contractelor reprezintă un temei juridic complementar. În 
consecință, există un interes justificat în special cu privire la transferul datelor în cadrul grupului 
ENGEL.       
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3. Beneficiari în cadrul Uniunii Europene 

În măsura impusă de scopurile de prelucrare, datele cu caracter personal sunt transferate în 
cadrul Uniunii Europene către societăți și reprezentanțe ale grupului ENGEL.  

 

4. Transferul către state terțe 

Transferul datelor cu caracter personal către state din afara Uniunii Europene (țări terțe) este 
efectuat exclusiv către societăți și reprezentanțe ale grupului ENGEL stabilite în statele 
respective, în scopul procesării comenzilor și executării contractelor.  

Pentru transferul necesar al datelor către societăți și reprezentanțe ale grupului ENGEL care au 
sediul în afara Uniunii Europene, există fie o decizie a Comisiei Europene privind caracterul 
adecvat al nivelului de protecție, fie garanții legale adecvate, referitoare la protecția datelor, în 
sensul articolului 46 din RGPD. 

Indiferent de nivelul ridicat al protecției datelor în cadrul grupului ENGEL și de aderarea clară la 
principiile protecției datelor, prevăzute în RGPD, transferul datelor către state terțe are loc 
exclusiv cu condiția consimțământului persoanelor vizate. 

 

5. Categorii de date prelucrate  

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate includ 

- nume 

- adrese 

- date de contact 

- activitatea profesională. 

 

6. Durata stocării 

Conform principiului limitării stocării, ENGEL AUSTRIA GmbH stochează date cu caracter 
personal pe durata termenelor legale de păstrare. În baza prevederilor aplicabile rezultă astfel 
în principiu o durată de stocare de șapte ani, începând de la data executării contractului 
respectiv încetarea raporturilor comerciale.  

Pe lângă termenele legale de păstrare, datele cu caracter personal sunt stocate cel mult pentru 
perioada necesară pentru îndeplinirea scopului concret de prelucrare sau pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță, în special în sensul articolului 17 alineatul 3 
litera e din RGPD. 

 

7. Drepturile persoanelor vizate 

Pentru protejarea intereselor persoanelor vizate, acestea au următoarele drepturi: 

- dreptul de acces 

- dreptul la rectificare 

- dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) 

- dreptul la restricționarea prelucrării 

- dreptul la opoziție privind prelucrarea  

- dreptul la portabilitatea datelor 

- dreptul la notificare privind rectificarea/ștergerea datelor, în măsura posibilității, precum și  

- dreptul la verificarea umană a proceselor decizionale complet automatizate 
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8. Posibilitatea de retragere a consimțământului 

Persoanele vizate au dreptul de a retrage în orice moment consimțământul privind anumite 
activități de prelucrare a datelor sau totalitatea acestor activități. Activitățile de prelucrare 
efectuate până la data retragerii nu sunt afectate de retragere.  

 

 

9. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere 

Dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă 
prevederile RGPD, persoana respectivă are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul Magheru 28-30 
Sector 1, București, România, precum și în fața oricărei alte autorități naționale de supraveghere 
dintr-un stat membru al Uniunii Europene. 

 

10. Sursa datelor prelucrate 

Datele cu caracter personal prelucrate provin din surse accesibile publicului, de exemplu, 
registre publice (registrul comerțului, cartea funciară), respectiv alte baze de date și surse 
accesibile online sau de la entități juridice care au dreptul de a transfera date către ENGEL 
AUSTRIA GmbH.  

  


