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Înștiințare cu privire la protecția datelor în conformitate cu  
Regulamentul nr. 679 / 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date 
(GDPR – General Data Protection Regulation) 

 
 

ENDRESS + HAUSER ROMANIA SRL („Endress+Hauser”, „noi”) acorda o mare importanță 
protejării datelor Dvs. personale. Prin urmare, ne desfasuram activitatea respectând legile aplicabile în 
materie de protecția datelor personale și de siguranța a datelor. 

Această Înștiințare cu privire la protectia Datelor se aplică tuturor companiilor afiliate ale Grupului 
Endress+Hauser în UE/EEA. De asemenea, se aplică împreună cu Politica pentru Protejarea Datelor 
Generale, care are valabilitate globală și preia precedența în caz de litigiu. 

 
1. Răspundere 
Detaliile cu privire la compania ENDRESS+HAUSER ROMANIA SRL responsabilă, conform 

sensului GDPR și informațiile ulterioare cu privire la Autoritatea competentă de supraveghere pot fi 
găsite de asemenea si pe pagina noastră de internet : 

Autoritatea  Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal  in       
Romania (ANSPDCP) : 

Presedinte : Ancuta Gianina Opre 
B-dul Magheru 28-30; Sector 1, Bucuresti 
Tel.+40212525599  ; Fax: +40212525757 
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Website : http://www.dataprotection.ro 
 
Responsabil intern cu Protectia Datelor al companiei ENDRESS+HAUSER Romania SRL: 
Mihai Mei-Rosu  
Splaiul Independentei 319-C, Sector 6, 060044, Bucuresti 
Mob.0722540789 ; Tel./Fax: 0213159067 ; 0213159063 
 
2. Scopul procesării, fundamentul oficial 
Noi procesăm datele personale în conformitate cu prevederile Reglementării UE în materie de 

Protejarea Datelor Generale (GDPR) și a reglementărilor naționale cu privire la protejarea datelor in baza 
urmatoarelor temeiuri legale: 

 
a. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (art. 6, alin. 1 lit. b) din GDPR). 
În special în legătură cu comenzile clientului, cu furnizorii,  cu partenerii de servicii și cu angajații. 
 
b. Pentru apărarea intereselor legitime în cadrul contextului unui echilibru de interese (Art. 

6, alin. 1 lit. f) din GDPR). 
În măsura necesară, noi procesăm datele în afara îndeplinirii efective a contractului pentru 

apărarea intereselor noastre legitime sau celor aparținând terțelor părți. Asta implică în special: 
- Comunicarea mai departe a datelor în cadrul Grupului Endress+Hauser; 
- Promovarea sau cercetarea de piață, în cazul în care nu vă opuneți utilizării datelor Dvs.; 
- Procesele de revizuire și optimizare pentru evaluarea nevoilor și a discuțiilor cu clienții direcți, 

inclusiv segmentarea clienților și calcularea probabilităților de închidere; 
- Evaluarea pretențiilor legale și apărarea în litigii juridice; 
- Garantarea siguranței IT; 
- Monitorizarea video pentru apărarea drepturilor domiciliare și protejarea clădirilor și a 

proprietății împotriva vandalismului și a furtului; 
- Măsuri pentru securizarea clădirii și a locației (de exemplu, controlul accesului); 
- Măsuri pentru apărarea drepturilor domiciliare; 
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- Măsuri pentru gestionarea afacerii și a ulterioarei dezvoltări de produse și servicii; 
- Gestionarea riscului în cadrul Grupului. 
 
c. Pe baza consimțământului Dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR) 
Atunci când ne oferiți consimțământul pentru a procesa datele Dvs. personale pentru anumite 

scopuri (de exemplu: filmarea și fotografierea, buletinele de informare), o astfel de procesare este legală 
pe baza consimțământului Dvs. Consimțământul oferit poate fi retras în orice moment. De asemenea, 
acest lucru se aplică și pentru retragerea declarațiilor de consimțământ care v-au fost oferite Dvs. înainte 
ca GDPR să intre în vigoare, adică înainte de 25 mai 2018. Vă rugăm să observați faptul că renunțarea 
este valabilă numai pentru viitor. Datele procesate anterior retragerii (consimțământului) nu sunt afectate. 

 
d. Pe baza cerințelor oficiale (art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR) sau în interesul public (art. 6 

alin. 1 lit. e) din GDPR) 
De asemenea, noi ne supunem diverselor obligații oficiale, adică cerințelor legale (de exemplu, 

verificările pe baza listelor anti-terorism, legislația împotriva spălării de bani, legislatia fiscala). Scopurile 
procesării includ verificarea identității, realizarea obligațiilor de verificare și raportare legate de siguranța 
fiscală și socială, prevenirea fraudei și a spălării de bani și măsurarea și gestionarea riscurilor în cadrul 
Grupului Endress+Hauser.   
 

3. Cine primește datele ? 
În cadrul companiei Endress+Hauser responsabile, vor avea acces la date acele unități care 

necesită datele Dvs. pentru a îndeplini obligațiile noastre contractuale și oficiale sau pentru a salva 
interesele legitime. 

Companiile afiliate Grupului Endress+Hauser, furnizorii noștri de servicii și diverși reprezentanți 
numiți de noi, autoritățile publice sau terțele părți ar putea, de asemenea, să primească date în astfel de 
scopuri. 

În special, următorii destinatari sau destinatari care furnizează următoarele activități și servicii ar 
putea primi datele: 

- Companiile afiliate Grupului Endress+Hauser 
- Endress+Hauser InfoServe în calitate de sediu central de date 
- Grupul unei terțe părți (third party cloud) și furnizorii de servicii ASP 
- Organismele publice pentru respectarea cerințelor de raportare oficială, de exemplu: 

autoritățile financiare, instituțiile siguranței sociale, agențiile de implementare a legii 
- Procesarea informațiilor bancare 
- Suportul/mentenanța obligațiilor IT/calculatorului 
- Arhivarea 
- Procesorii de documente 
- Serviciile de call center 
- Serviciile juridice (compliance services) 
- Verificarea datelor (data screening) în scopurile prevenirii spălării de bani 
- Distrugerea de date 
- Serviciile de audit 
- Companiile de leasing 
- Furnizorii de servicii de verificare a creditului 
- Companiile de colectare a datoriilor 
- Procesarea plăților cu cardul (cardurile de debitare/cardurile de creditare) și a tranzacțiilor de 

plată 
- Marketing 
- Tehnologia mass-mediei (media technology) 
- Raportarea 
- Telefonia 
- Gestionarea paginii de internet 
- Asigurările  
-  
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4. Vor fi transferate datele într-o terță țară sau organizație internațională ? 
Datele vor fi transferate numai în țări în afara UE sau EEA („terțe țări”) atunci când este necesar 

pentru a executa ordinele Dvs. (de exemplu, producție, logistică), atunci când se cere oficial (de 
exemplu: întruniți obligațiile de raportare fiscală), atunci când ne-ați oferit consimțământul sau pentru 
scopurile de procesare a datelor contractuale. De asemenea, se poate face schimb de date cu 
companiile afiliate ale Grupului Endress+Hauser în terțe țări, inclusiv, în special, Elveția. 

Atunci când se folosesc furnizorii de serviciu în terțe țări, în afara instrucțiunilor scrise, aceștia, de 
asemenea, vor fi sub obligația clauzelor contractuale UE standard pentru respectarea nivelurilor de 
protejare a datelor aplicabile în UE. Acordurile contractuale adecvate pot fi încheiate cu companiile 
afiliate ale Grupului Endress+Hauser. 
 

5 Cât timp vor fi stocate datele mele ? 
Noi procesăm și stocăm datele Dvs. câtă vreme este nevoie pentru a ne îndeplini obligațiile 

contractuale și legale. Noi vom șterge datele Dvs. personale odată ce nu mai este nevoie de acestea în 
scopurile de mai sus. Este posibil ca datele personale să fie păstrate pentru perioada în care pretențiile 
pot fi cerute împotriva companiei noastre (intervalul prescriere oficială variază între trei și treizeci de ani). 
De asemenea, noi stocăm datele Dvs. personale câtă vreme suntem obligați să facem acest lucru. 
Legislația comercială și fiscală impune documentarea corespunzătoare și obligațiile de reținere. 

 
6 Care sunt drepturile mele în materie de protejare a datelor ? 
Drepturile Dvs., in calitate de persoana vizata, sunt urmatoarele: 
a) dreptul de informare; 
b) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate; 
c) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 
d) dreptul la stergerea datelor personale (dreptul de a fi uitat); 
e) dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii; 
f) dreptul al portabilitatea datelor; 
g) dreptul la opozitie – care se poate realiza astfel: 
- dreptul de opozitie în legătură cu un anumit caz - Dvs. aveți dreptul de opozitie în orice 

moment pe motiv ce ține de situația Dvs. specifică, cu privire la procesarea datelor personale 
ale Dvs., care se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. e) din GDPR (procesarea datelor în interesul 
public) și pe art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR (procesarea datelor în scopurile intereselor legitime); 
acest lucru include crearea unui profil (profiling) pe baza acelor prevederi în cadrul sensului 
din art. 4 alin. 4 din GDPR. Dacă Dvs. contestați, noi nu vom mai continua să vă procesăm 
datele dacă nu suntem capabili să demonstrăm fundamente legitime pentru procesare care 
să depășească interesele, drepturile și libertățile Dvs. sau să arătăm că procesarea servește 
la stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor oficiale. 

- dreptul de opozitie împotriva procesării de date în scopuri de marketing -n cazurile 
individuale, noi am putea procesa datele Dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dvs. 
aveți dreptul să contestați în orice moment procesarea datelor Dvs. personale intr-un astfel 
de scop; acest lucru include, de asemenea, crearea de profile (profiling) care țin de o astfel 
de companie directă de marketing. Dacă Dvs. contestați procesarea în scopurile de 
marketing direct, noi nu vom mai continua să vă procesăm datele în aceste scopuri. 
 
 

h) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la efectuarea prelucrarii; 
i) dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare; 
j) dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor 

cu Caracter Personal in cazul incalcarii drepturilor garantate; 
k) dreptul de a formula actiune in fata instantelor de judecata competente. 
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Dvs. vă puteți revoca consimțământul pentru procesarea datelor personale în orice moment. Asta 
se aplică, de asemenea, la retragerea declarațiilor de consimțământ care ne-au fost furnizate înainte ca 
GDPR să intre în vigoare, adică înainte de 25 mai 2018. Vă rugăm să observați faptul că renunțarea este 
valabilă numai pentru viitor. Datele procesate anterior retragerii (consimțământului) nu sunt afectate.  

 
Toate solicitarile privind exercitarea drepturilor mai sus - mentionate, precum si toate 

celelalte solicitari privind protectia datelor cu caracter personal in cadrul ENDRESS + HAUSER 
ROMANIA SRL le puteti adresa, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, catre urmatoarele date 
de contact :   
            Responsabil intern cu Protectia Datelor al companiei ENDRESS+HAUSER Romania SRL: 

Mihai Mei-Rosu  
Splaiul Independentei 319-C, Sector 6, 060044, Bucuresti 
Mob.0722540789 ; Tel./Fax: 0213159067 ; 0213159063 
mihai.mei-rosu@ro.endress.com 
 
9. În ce măsură sunt deciziile luate în mod automat ? 
Pentru stabilirea și păstrarea relațiilor comerciale, în general, ne abținem de la luarea deciziilor 

pe deplin automat în conformitate cu art. 22 din GDPR. Dacă folosim astfel de metode în cazuri 
individuale, vă vom informa în mod separat în măsura în care suntem obligați oficial să facem acest 
lucru. 

 
10. Are loc crearea de profile (profiling) ? 
 
Noi procesăm parte din datele Dvs. în mod automat, cu scopul de evaluare a anumitor aspecte 

personale (crearea de profile). De exemplu, noi folosim crearea de profile în următoarele cazuri: 
- Datorită cerințelor oficiale, noi suntem obligați să comparăm datele cu listele anti-terorism 
- Noi folosim unelte de evaluare pentru a vă înștiința în mod specific și pentru a vă consilia cu 

privire la produse. Aceste lucruri îngăduie ca publicitatea și comunicările să fie croite conform nevoilor. 
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