Cine suntem
Operatorii de date cu caracter personal sunt ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul în Str Turturelelor, nr. 48,
Sector 3, Bucuresti si adresa de corespondenta in Splaiul Unirii, nr. 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti, și, după
caz, ECOTIC BAT SRL, cu sediul în Splaiul Unirii, nr. 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti; ambele cu următoarele
informații de contact: Telefon: 031.805.57.43, Fax: 021.332.32.38, https://www.ecotic.ro ; email: office@ecotic.ro; adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecția Datelor: dpo@ecotic.ro.
ECOTIC BAT este o organizatie infiintata in urma necesitatii de a organiza separat si eficient o componenta
complementara activitatii de baza a ECOTIC: colectarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori
portabili si industriali.
Scopurile și temeiurile prelucrărilor de date cu caracter personal
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, telefon, email, date din actul de
identitate) pe care le obținem în cursul și în legătură cu negocierea și derularea relației contractuale cu
angajatorul/contractorul dvs., strict în scopul și pe perioada negocierii, încheierii, derulării, încetării și
arhivării contractului.
Ne întemeiem aceste prelucrări pe prevederile art. 6, alin. 1, lit. f) din Regulamentul General privind
Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) – interesul legitim de a putea contacta partenerul nostru
contractual, prin reprezentanții săi, pentru încheierea și derularea contractului.
De asemenea, este posibil că, pentru identificarea persoanelor care dobândesc acces în sediile și punctele
de lucru noastre de lucru, să prelucrăm datele dvs., conform obligațiilor legale ce ne revin în materie de
pază și protecție (art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR).
Datele dvs. nu fac obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
Transmiterea datelor
Datele nu se transferă în afară UE/SEE, iar intern se pot transferă către autorități competente, conform
legii, precum și către companii membre ale structurilor noastre asociative, terți contractați de noi pentru
derularea activității, de pildă, consultanți juridici, auditori, prestatori de alte servicii.
Termene de retenție
Pentru încheierea și executarea contractului, vom păstra documentele și datele cu caracter personal
încorporate pe perioada executării contractului, precum și o perioada de 10 ani de la încetarea
contractului. În cazul în care vreo prevedere legală impune păstrarea pe o perioada mai lungă, le vom
păstra conform legii.
Orice alte date cu caracter personal se păstrează strict conform obligațiilor legale.
Ce drepturi aveți
În calitate de persoană vizată, aveți o serie de drepturi conferite de legislația cu privire la protecția datelor
cu caracter personal, după cum urmează: dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor cu caracter
personal; dreptul la ștergere; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul de opoziție; dreptul la
portabilitatea datelor; dreptul de opoziție la prelucrarea că parte a unui proces decizional automatizat,
inclusiv profilare. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți înainta o cerere către dpo@ecotic.ro. De

asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a
formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(www.dataprotection.ro).
Pentru mai multe detalii
Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a subscrisei,
afișată aici.

