
 

 

 

Protecția Datelor cu Caracter Personal 
 
AUTO BRAND SRL are obligația de a administra in conditii de siguranță și numai pentru scopurile 
specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o altă persoană. 

Aceasta Politică de Confidențialitate definește modul în care noi, AUTO BRAND SRL colectăm, stocăm și 
utilizăm datele dvs. personale când accesați sau interacționați cu website-ul nostu http://www.autobrand.ro. 

 

Cum colectăm sau obținem informații: 

Când furnizați datele respective – prin contactarea noastră, prin abonarea la newsletter, cu ocazia vizitelor 
efectuate de agenții de teren la sediul societății dvs. 

 
Tipul de date colectate: 

În accesarea site-ului și utilizarea serviciilor oferite, doar în cazurile în care este necesară obținerea unui 
"nume de utilizator", emiterea unui contract de vânzare-cumpărare, emiterea facturii proforme și a facturii 
fiscale sunteți de acord să furnizați date adevărate, exacte și complete despre societatea dumneavoastră și 
despre reprezentatul legal sau persoana de contact așa cum se solicită în formularul de înregistrare ca 
utilizator, în contractul de vânzare-cumpărare, în factura proformă și în factura fiscală. 

 
În cazul în care informațiile nu sunt adevărate, inexacte sau incomplete, AUTO BRAND SRL își rezervă 
dreptul de a suspenda sau desființa contul dumneavoastră fără nici o notificare prealabilă. Utilizatorii site- 
ului au posibilitatea ca în orice moment să vizualizeze și să modifice datele personale în cazul în care au 
intervenit modificări. 

 

Datele solicitate în formularul de contact necesare la crearea utilizatorului, emiterea 
contractului de vânzare-cumpărare și pentru facturare sunt: 

denumire societate, adresă sediu social, date de identificare fiscală (CUI, nr. de înregistrare în Registrul 
Comerțului), adrese livrare (puncte de lucru), adresă web, telefon, fax, referințe bancare (cont IBAN și 
denumire bancă), nume și prenume reprezentant legal sau al persoanei de contact din cadrul societății, seria și 
numărul documentului de identitate, funcție, e-mail, telefon mobil, semnătură. Alte date colectate: adresă IP a 
computerului, a tipului de browser folosit și paginile vizualizate, a referințelor. 

Toate aceste date sunt necesare pentru validarea comenzii, livrarea bunurilor și emiterea facturilor pentru 
bunurile livrate. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. 

 

Telefon 

Când ne contactați prin telefon colectăm numărul dvs de telefon și orice alte informații pe care ni le furnizați în 
timpul conversației cu noi. 

http://www.autobrand.ro/


 

 

Nu înregistrăm apelurile telefonice. 

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest 
drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de 
serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate 
figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea dreptul de a se opune, în 
mod gratuit și fără nicio justificare la prelucrările datelor sale personale. 
 
Scopul colectării datelor este: 
De a crea utilizator și parola clienților interesați, pentru conectarea la platforma online unde se pot plasa 
comenzi. Datele vor fi folosite și pentru activități de comunicare și informare referitoare la produsele și 
ofertele comerciale ale societății AUTO BRAND SRL, informații despre site, soluționarea cererilor, 
întrebărilor sau reclamații/sesizări făcute de către clienți, introducerea clientului în baza de date, emiterea 
contractului de vânzare-cumpărare, emiterea avizelor, emiterea notificărilor de plată, emiterea facturii 
proforme și a facturii fiscale, profilarea comportamentului utilizatorului, furnizarea de informații prin 
intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media, oferte speciale sau alte forme de 
publicitate, precum și furnizarea de informații financiar-contabile fără a se limita la verificarea de sold, 
compensări, transmitere fișă client, chitanțe, op-uri, Cec, Bo, la solicitarea acestuia sau când situația o cere. 
 

Partajarea datelor 

Există posibilitatea ca datele personale de identificare colectate de AUTO BRAND SRL să fie difuzate către 
terțe părți, furnizori de servicii, respectiv curierat, IT, etc. Datele non-personale, stocate pe site și în serviciul de 
monitorizare a traficului Google Analyetics, de asemenea nu sunt partajate și sunt folosite doar pentru analize 
asupra performanței site-ului și a comportamentului utilizatorilor. 

Vom utiliza informațiile dvs. în legătură cu punerea în aplicare sau cu potențialul de aplicare a drepturilor 
noastre legale, inclusiv, de exemplu schimbul de informații cu agențiile de colectare a datoriilor, dacă nu 
plătiți sumele datorate atunci când sunteți obligat contractual să faceți acest lucru. Drepturile noastre legale 
pot fi contractuale sau necontractuale. 

De asemenea este posibil să fie necesar să utilizăm datele dvs dacă suntem implicați într-un litigiu cu dvs sau 
cu o parte terță, de exemplu, fie pentru a rezolva litigiul, fie ca parte a medierii, arbitrajului sau a unei hotărâri 
judecătorești sau a unui proces similar. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către AUTO BRAND SRL și sunt comunicate numai la 
solicitarea instituțiilor statului abilitate în acest sens, dar numai în urma unei cereri oficiale și legale adresate 
nouă de către acestea. 

 

Durata stocării datelor dvs. 

Vă vom păstra informațiile doar atât timp cât vor fi necesare, luând în considerare următoarele: 

- Scopul și utilizarea informațiilor dvs atât în prezent cât și în viitor, spre exemplu dacă este necesar să  
continuăm stocarea acelor informații pentru a continua să ne îndeplinim obligațiile în baza unui 
contract cu dvs. sau să vă contactăm în viitor. Dacă avem obligația legală de a continua prelucrarea 
informațiilor. 

- Nivelurile de risc, cost, și responsabilitate implicate în continuarea deținerii informațiilor. Cât de greu 



 

 

este să ne asigurăm că informațiile pot fi actuale și exacte.  

- Orice circumstanțe înconjurătoare relevante. 

 
SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Societatea noastră recunoaște importanța respectării tuturor procedurilor legale necesare, legate de securitatea 
datelor cu caracter personal și a luat în acest sens măsuri necesare pentru a oferi un nivel optim de siguranță. 

Toate informațiile legate de datele personale ale utilizatorilor/abonaților sunt tratate ca date confidențiale. 
Societatea utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de 
lucru, care protejează datele confidențiale pe care utilizatorii/abonații le oferă prin intermediul website- ului 
sau în orice altfel (E-mail sau telefonic). 

Luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă asigura informațiile și pentru a proteja împotriva 
utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv: 

- Partajarea și furnizarea accesului la datele dvs. în măsura minim necesară, sub rezerva restricțiilor de 
confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil; 

- Folosirea serverelor securizate pentru stocarea informațiilor; 

- Verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații înainte de a le acorda acces la 
informații; 

- Transferăm datele dvs. doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate. 

Dacă este cazul, AUTO BRAND SRL folosește tehnici de criptare și instalează fire-wall-uri. Utilizatorii sunt 
de acord că sunt unicii responsabili pentru toate activitățile care au loc sub numele de înregistrare și parola 
aferentă fiecărui cont de utilizator. 

Transmiterea informațiilor pe internet nu este în întregime sigură și dacă ne transmiteți informații prin 
intermediul internetului faceți acest lucru în întregime pe propriul risc. 

 
Nu putem fi responsabili pentru nici un fel de cheltuieli, piederi de profit, prejudicii ale reputației, daune, 
datorii sau orice alta formă de pierdere sau prejudiciu suferită de dvs ca rezultat al deciziei dvs de a ne 
transmite informații prin astfel de mijloace. 

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

Sub rezerva unor restricții privind anumite drepturi, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra 
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți 
dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. 

Aveți obligația de a anunța societatea AUTO BRAND SRL în cazul în care apar modificări referitoare la 
datele cu caracter personal difuzate până în prezent în termen de 15 zile calendaristice. 

În cazul în care solicitați acces la informațiile dvs. suntem obligați să folosim toate măsurile rezonabile pentru 
a vă verifica identitatea înainte de a face acest lucru reducând astfel riscul de fraudă de identitate, de furt de 
identitate sau acces general neautorizat la informațiile dvs. 



 

 

Aveți de asemenea următoarele drepturi: 
- Să obiectați la utilizarea sau prelucrarea informațiilor de către noi pentru a îndeplini o sarcină de interes 

public sau în interesul nostru legitim, inclusiv „profilarea” comportamentului. 

- Să obiectați la utilizarea sau prelucrarea datelor dvs. în scopuri de marketing direct. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de mail 
salut@autobrand.ro sau la adresa sediului social a AUTO BRAND SRL: Șos. Alexandriei, Nr. 327, Loc. 
Bragadiru, Jud. Ilfov. 

 

Modificări ale politicii de confidențialitate 

Orice modificare a politicii de securitate va fi publicată în cadrul paginii web: http://www.autobrand.ro. 
 
 
 
 
 

 25.05.2018 
 
 Auto Brand SRL  

 Prin Împuternicit  

 Director Vânzări  

 Bejan Vasile-Emil 
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