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NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. 

SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești 

În contextul aderării României la Uniunea Europeană, problematica protecţiei datelor cu 

caracter personal a căpătat o amploare şi importanţă deosebită, tendinţe relevante de 

consolidare a cadrului normativ, dar şi de creare a unei instituţii specifice domeniului 

abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). 

Începând cu data de 25.05.2018, în toate ţările membre ale Uniunii Europene, devine 

 aplicabil  REGULAMENTUL nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor  fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie 

a acestor date, cunoscut şi sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation). 

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A., cu sediul în Piteşti, str. Lotrului, nr.1, etaj.1, 

județul Argeş, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J03/913/16.09.2010, CUI: 

RO 27393335, având cont nr. RO 83 BRDE 030 SV 95323980300 în vederea prestării 

activităţii principale  de  întreţinere  peisagistică, precum şi a activităţilor de măturat, 

spălat, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe 

căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, și a 

celor de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor 

agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din Municipiul Pitești, colectează şi 

prelucrează datele personale ale beneficiarilor serviciilor prestate, în conformitate cu 

prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

Rolul prezentei informări este de a explica, în general, modul în care datele cu caracter 

personal ale beneficiarilor serviciilor prestate de societate sunt utilizate şi scopul în care 

acestea sunt folosite. 

Scopul în care datele personale sunt utilizate  de  S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. 

► executarea sau încheierea contractului cu dvs.; 

►   pentru a da curs solicitărilor dvs.;  

► interesele comerciale legitime ale S.C. Salpitflor Green S.A., de exemplu, 

prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre, îmbunătățirea 

serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra 

datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu 

prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune 
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acestei prelucrări, de a restricționa utilizarea datelor. Consimtământul poate fi retras în 

orice moment; 

► conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe 

contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de 

păstrare), proceduri; 

► emitere adeverinţă vechime, salarii brute realizate şi sporuri cu caracter 

permanent;  

► eliberare copii existente în arhiva societăţii. 

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor pentru scopurile 

precizate, au ca temei, după caz: 

・încheierea şi executarea contractului la care beneficiarii sunt parte; 

・o obligaţie legală a S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. 

・ interesul legitim al S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. 

・ consimţământul beneficiarului. 

       Drepturile persoanelor vizate 

     Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin 

persoanei vizate au fost prevăzute expres de legiuitor în Regulament, astfel: 

 Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a 

drepturilor persoanelor vizate; 

 Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt 

colectate de la persoana vizată; 

 Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au 

fost obţinute de la persoana vizată; 

 Dreptul de acces al persoanei vizate; 

 Dreptul la rectificare; 

 Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);   

 Dreptul la restricţionarea prelucrării; 

 Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter 

personal sau restricţionarea prelucrării; 

 Dreptul la portabilitatea datelor; 

 Dreptul la opoziţie. 

Furnizarea de către persoanele fizice a datelor cu caracter personal către S.C. 

SALPITFLOR GREEN S.A., sunt informaţii înregistrate şi sunt destinate utilizării lor 

în realizarea scopului prevăzut, cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul 
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nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

La nivelul S.C. SALPITFLOR GREEN S.A., persoana responsabilă cu protecția 

datelor este d-na Mihăescu Cerasella (adresă de e-mail: apmppitesti@yahoo.com). 

 


