
 
 
 
 
 
 
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Va informam ca Dafora SA a adoptat şi implementat o POLITICA DE COLECTARE SI PRELUCRARE A DATELOR 
PERSONALE, care reglementează modalitatea de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal aparţinând 
persoanelor fizice, in cadrul societăţii, in scopul de a asigura protecţia drepturilor si libertăţilor fundamentale ale persoanelor 
fizice si in special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal. 
De asemenea, societatea a numit un responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, care poate fi contactat la adresa de 
e-mail: dafora@dafora.ro, sau la sediul societăţii. 
Dafora SA cu sediul in Medias, Piaţa Regele Ferdinand I nr.15, jud. Sibiu colectează si prelucrează date cu caracter personal in 
special in temeiul unor obligaţii legale, pentru managementul resurselor umane si, ocazional, în vederea executării unor 
contracte sau pe baza de consimţământ. 

 
DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE ÎN LEGĂTURĂ CU COLECTAREA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

Sub rezerva anumitor condiții legale, persoanele fizice au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter 
personal: 

• dreptul de acces, adică dreptul de a obţine o confirmare din partea societăţii că prelucrăm sau nu datele persoanei 
solicitante, iar dacă da acces la aceste date, precum si informaţii despre cum sunt acestea prelucrate  
• dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau inexacte 
• dreptul la modificarea oricăror date cu caracter personal  

• dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor cu caracter personal ale persoanei 
respective (în cazul în care colectarea si prelucrarea datelor se face in temeiul unei obligaţii legale restricţionarea utilizării 
poate avea un caracter limitat sau poate sa nu aibă efect); 
• dreptul de a face o plângere privind modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal şi 
eventuale încălcări ale drepturilor persoanei respective; 
• dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal se refera la faptul că poţi primi datele într-un format 
structurat, care poate fi citit automat si la faptul ca poţi solicita ca datele sa fie transmise direct altui operator; 
• dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal ale persoanei fizice/dreptul de a fi uitat, în situațiile în care 

persoana si-a retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii si nu 
mai exista alt temei juridic pentru prelucrare. 

MODALITĂŢI DE EXERCITARE A DREPTURILOR CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Pentru exercitarea unuia din drepturile prevăzute mai sus şi pentru adresarea de întrebări sau transmiterea unor nemulţumiri 
legate de acest subiect, orice persoana va putea formula cerere scrisă, datată, semnata si trimisa pe adresa societăţii : 
Mediaş, str.Regele Ferdinand I nr.15, jud.Sibiu sau prin e-mail la adresa dafora@dafora.ro, in atenţia responsabilului cu 
protecţia datelor cu caracter personal. Este posibil să solicitam dovedirea identităţii comunicându-ne o copie a unui mijloc 

valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligaţiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a 
datelor. 

Persoana nemulţumită de răspunsul societăţii sau care consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă 

legislaţia în vigoare, va putea înainta o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucureşti, România.  

ASIGURAREA SECURITĂŢII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Dafora SA utilizează diverse măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor personale împotriva  

manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat. 


