
MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

NR.REG F05/1248/2020, CUI 43390373 

ORADEA, STR. PRIMĂRIEI, BIHOR, ROMANIA 

 

Pagina 1 din 3 

 

 

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

NR. .................... / .................... 

 

Subsemnatul(a) _______________________________ identificat(ă) prin B.I/C.I./paşaport seria ____, 

nr.__________, C.N.P. ______________________, cu domiciliul în localitatea/comuna 

____________________________, str._____________________________________, nr._____, bl______, 

sc.______, et.__, ap._____. sect. __, județul ____________ având următoarele date de contact:  

TEL 1 : ______/______/_____, TEL 2 : ______/______/_____ E-mail:_______________________________ 

Prin prezentul acord de prelucrare a datelor cu caracter personal declar faptul că am luat la cunoştinţă că datele 

mele cu caracter personal vor fi prelucrate de către MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil din data de 25.05.2018 şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor/RGPD). 

Activitatea curentă a operatorului de date cu caracter personal MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ 

AUTORIZATĂ înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. F05/1248/2020, CUI 43390373, având punct de 

lucru în Oradea, str. Primăriei, nr. 62, jud. Bihor, având cont bancar deschis la Banca Comerciala Română sucursala 

Oradea - IBAN RO16RNCB0032168944140001, reprezentată legal prin titular Muntean Georgiana Camelia este 

realizată în principal, în vederea: 

a) Îndeplinirii în mod corespunzător a tuturor obligațiilor legale, fiscale și contractuale ce rezultă din încheierea 

unui contract cu operatorul de date cu caracter personal; 

b) Comercializării de produse și servicii de înfrumusețare și cosmetică în vederea încheierii de către 

subsemnatul(a) a unui contract de vânzare-cumpărare ori de prestări servicii prin intermediul tehnicii de calcul; 

c) Inițializării și întreținerii comunicărilor prin intermediul mijloacelor de comunicare; 

d) Realizării analizelor statistice privind activitatea comercială operatorului de date cu caracter personal; 

e) Efectuării de informări și comunicări ocazionale în scop de marketing și publicitate atât on-line, cât și offline, 

precum și cu privire la activitatea curentă a operatorului de date cu caracter personal; 

f) Organizării de întâlniri și întrevederi în vederea desfășurării unor evenimente organizate de operatorul de date 

cu caracter personal; 

Având în vedere aceste aspecte declar faptul că am luat la cunoştinţă următoarele: 

a) MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ colectează și prelucrează doar datele cu 

caracter personal care sunt strict necesare desfășurării activității sale profesionale în vederea realizării 

scopurilor menționate mai sus, obținute în mod legal prin manifestarea liberă a acordului de voință al 

subsemnatului(ei) sau prin efectul legii în conformitate cu legislația în vigoare. Subsemnatul(a) înțeleg să 

comunic în mod corespunzător operatorului de date cu caracter personal orice modificare intervenită asupra 

datelor menționate în partea introductivă a acordului, acesta urmând a lua în mod corespunzător toate măsurile 

necesare și legale în vederea rectificării datelor pentru a asigura întocmai exactitatea şi integritatea acestora 

b) Datele cu caracter personal pe care le-am furnizat în cuprinsul acestui acord sunt colectate de către operatorul 

de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, respectiv comerț prin internet, 

servicii și produse de înfrumusețare și cosmetică, acesta având dreptul să transmită toate aceste date 
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autorităților competente sau altor entităţi în scopul îndeplinirii unor interese legitime, în cazul în care există o 

obligație legală în acest sens;  

c) Operatorul de date cu caracter personal nu va transmite datele furnizate în cuprinsul prezentului acord de 

prelucrare a datelor cu caracter personal altor societăți comerciale (entități juridice) în scopuri de marketing, 

promovare și publicitate; 

d) Datele cu caracter personal prelucrate în cuprinsul prezentului acord nu vor fi transmise entităţilor sau 

partenerilor din România și din statele membre ale Uniunii Europene, cât şi din afara acesteia, în vederea 

optimizării serviciilor oferite de către operatorul de date cu caracter personal, derulării oricăror raporturi 

juridice între MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ și entităţile indicate anterior, 

în scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau realizării intereselor legitime ale MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA 

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ decât după informarea prealabilă a subsemnatului(ei). 

e) Am fost informat(ă) cu privire la faptul că datele cu caracter personal prelucrate de către operatorul de date 

sunt, după caz: 1. Simple, 2. Financiare, 3. Sensibile. Datele cu caracter personal simple sunt cele privitoare 

la datele de identificare ale persoanei, respectiv: datele de contact, nume, prenume, vârstă, domiciliu, adresă 

de e-mail, număr de telefon. Datele cu caracter personal financiare sunt cele privitoare la activitatea economică 

a subsemnatului(ei) cum ar fi spre exemplu informațiile bancare, contul bancar, extrase de cont, facturi fiscale, 

achiziționarea produselor și serviciilor operatorului de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal 

sensibile sunt cele privitoare la identitatea unei terțe persoane străine de raporturile juridice dintre 

subsemnatul(a) și operatorul de date cu caracter personal, spre exemplu în cazul reprezentării 

subsemnatului(ei) printr-un mandat, în vederea contractării de produse și/sau servicii. Datele cu caracter 

sensibil pot să conțină atât date simple, cât și date financiare. 

f) Subsemnatul(a) înțeleg faptul că voi putea exercita oricând și gratuit toate drepturile prevăzute de către 

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal nr.679/2016, drepturi precum: dreptul 

de rectificare a datelor, dreptul de actualizare a datelor, dreptul de anonimizare a datelor, dreptul de opoziție, 

dreptul la restricţionarea prelucrării datelor, precum şi dreptul de acces cu privire la toate datele cu caracter 

personal furnizate, drepturi potrivit cărora orice persoană vizată are dreptul de a obține în mod direct și gratuit 

de la MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ printr-o cerere scrisă; însăși 

confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta în conformitate cu 

articolul 15 din RGPD nr.679/2016 precum şi informaţii referitoare la scopurile prelucrării; categoriile de date 

avute în vedere şi destinatarii; categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele mele; posibilitatea de 

a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor precum şi dreptul de a mă adresa Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi 

garantate de RGPD nr.679/2016, în cazul în care consider necesar și dacă drepturile mele au fost încălcate. 

g) Subsemnatul(a) am dreptul de a adresa oricând în formă scrisă, datată, semnată și înregistrată la operatorul 

de date cu caracter personal, orice solicitare de clarificări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal la sediul/punctul de lucru al MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ situat 

în Oradea, str. Primăriei, nr. 62, jud. Bihor sau transmis prin intermediul corespondenței electronice la adresa 

de e-mail contact@humabeauty.ro. 

h) MUNTEAN GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ se obligă să comunice subsemnatului(ei) 

(persoanei vizate) măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele 

cu caracter personal referitoare la persoana mea, în termen de 30 zile de la data primirii cererii. 

Subsemnatul(a) înțeleg faptul că prezentul acord de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesar în 

vederea îndeplinirii obligaţiilor legale de către operatorul de date cu caracter personal, în lipsa acestuia, MUNTEAN 

GEORGIANA CAMELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ nu va putea acorda și presta în mod corespunzător toate 

serviciile ce fac obiectul convențiilor dintre părți, respectiv nu va putea procesa în mod corespunzător orice 

comandă plasată prin intermediul website-ului www.humabeauty.ro intervenind imposibilitatea plasării și finalizării 

cu succes a comenzilor on-line. 
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Susemnatul(a) certific faptul că toate informațiile furnizate de mine în acest acord de prelucrare a datelor cu caracter 

personal sunt complete și corecte. Declar faptul că am fost informat(ă) în mod corect, transparent și obiectiv asupra 

elementelor esențiale din prezentul acord, am înțeles în totalitate această declarație de consimțământ și sunt de 

acord fără obiecțiuni cu privire la prelucrarea și procesarea datelor mele cu caracter personal în scopurile descrise 

mai sus de către operatorul de date cu caracter personal destinate desfășurării în condiții corespunzătoare a 

obiectului de activitate, respectiv comerț prin internet a produselor de înfrumusețare și cosmetică și servicii conexe 

și accesorii acestora. În cazul în care doresc să îmi exercit drepturile prevăzute de RGPD, voi transmite operatorului 

de date cu caracter personal o cerere scrisă în acest sens. 

 

NUME PRENUME          SEMNĂTURA 

 

 

______________________________                          ______________________________ 

 

Prezentul acord de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost întocmit astăzi, ______________ în Oradea, la 

sediul profesional al persoanei fizice autorizate, în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare 

parte. 


