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POLITICA 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

la nivelul MARA LOGISTICS QUALITY SRL/operator 

nr..................../....................... 

 

I. DISPOZITII GENERALE 

 

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către o persoană împuternicită de MARA 

LOGISTICS QUALITY SRL este reglementată prin prezenta politica, iar operatiunile de 

prelucrare se efectueaza avand in vedere Glosarul de definitii RGPD (Regulamentul UE 

679/2016), prevazut in Anexa nr.1. In situatia in care prelucrarile de date se efectueaza in baza 

unui contract sau alt act juridic în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care are 

caracter obligatoriu pentru persoana împuternicită de operator în raport cu MARA 

LOGISTICS QUALITY SRLși care stabilește: 

 

• obiectul și durata prelucrării, natura și scopul prelucrării, tipul de date cu caracter 

personal și categoriile de persoane vizate, conform art.5 – 11 din RGPD. 

• asigurarea drepturilor persoanei vizate, conform art.12 – 23 din RGPD. 

• obligațiile și drepturile operatorului, conform art.24 – 43 din RGPD. 

• transferurile de date, conform art. 44 – 50 din RGPD. 

• situatiile specifice de prelucrare, conform art.85 – 91 din RGPD. 

 

2.     POLITICA sau respectivul contract ori act juridic prevede în special că persoană 

împuternicită de operator:  

a) prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucțiuni 

documentate din partea operatorului, inclusiv în ceea ce privește transferurile de 

date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, cu 

excepția cazului în care această obligație îi revine persoanei împuternicite în 

temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se aplică; în acest caz, 

notifică această obligație juridică operatorului înainte de prelucrare, cu excepția 

cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive 

importante legate de interesul public; 
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b) se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au 

angajat să respecte confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de 

confidențialitate; 

c) adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 32 din RGPD; 

d) respectă condițiile menționate la alineatele (2) și (4) art.28 din RGPD privind 

recrutarea unei alte persoane împuternicite de operator; 

e) ținând seama de natura prelucrării, oferă asistență operatorului prin măsuri tehnice 

și organizatorice adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru 

îndeplinirea obligației operatorului de a răspunde cererilor privind exercitarea de 

către persoana vizată a drepturilor prevăzute în capitolul III din RGPD; 

f) ajută operatorul să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 32-36 

din RGPD, ținând seama de caracterul prelucrării și informațiile aflate la dispoziția 

persoanei împuternicite de operator; 

g) la alegerea operatorului, șterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter 

personal după încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare și elimină copiile 

existente, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune 

stocarea datelor cu caracter personal; 

h) pune la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra 

respectarea obligațiilor prevăzute la prezentul articol, permite desfășurarea 

auditurilor, inclusiv a inspecțiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat 

și contribuie la acestea. 

3.   În ceea ce privește litera (h) de la pct.2, persoana împuternicită de operator informează 

imediat operatorul în cazul în care, în opinia sa, o instrucțiune încalcă prevederile RGPD sau 

alte dispoziții din dreptul intern sau din dreptul Uniunii referitoare la protecția datelor. 

 

4.   În cazul în care o persoană împuternicită de un operator recrutează o altă persoană 

împuternicită pentru efectuarea de activități de prelucrare specifice în numele operatorului, 

aceleași obligații privind protecția datelor prevăzute în prezenta politica ori in contractul sau în 

alt act juridic încheiat între operator și persoana împuternicită de operator, astfel cum se 

prevede la alineatul (3) art.28 din RGPD, revin celei de a doua persoane împuternicite, prin 

intermediul unui contract sau al unui alt act juridic, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului 

intern, în special furnizarea de garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri 

tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele 

prezentului regulament. În cazul în care această a doua persoană împuternicită nu își respectă 

obligațiile privind protecția datelor, persoana împuternicită inițială rămâne pe deplin 

răspunzătoare față de operator în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor acestei a doua 

persoane împuternicite. 
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II. STABILIREA CATEGORIILOR DE PRELUCRARI 

 

5. MARA LOGISTICS QUALITY SRL cunoaște, stabileste utilizatorii imputerniciti sa 

efectueze prelucrari de date cu caracter personal prin dispozitie interna.  

 

6. Utilizatorii sunt nominalizati pentru administratorul de sistem/retea IT, pentru efectuarea 

operatiunilor pe tipuri de acces functional (introducere, colectare, modificare, salvare, altele), 

sau actiuni concrete (scriere, consultare, stergere, distrugere, altele), efectuarea copiilor de 

siguranta si imprimare. 

 

7. MARA LOGISTICS QUALITY SRL cunoaște importanța datelor personale prelucrate și 

se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important 

pentru noi să stabilim într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea 

datelor cu caracter personal în calitate de persoane vizate (clienți, potențiali clienți, 

consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu 

caracter personal, aplicabile pentru scopurile prevazute mai jos.  Această Politică are 

aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării datelor prelucrate. 

 

8. Conform prevederilor RGPD, MARA LOGISTICS QUALITY SRL administrează în 

condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal furnizate 

de clienti, în contextul efectuarii prelucrarilor operationale (contracte marketing, aplicatii 

software) sau administrative (resurse umane, financiar-contabilitate). 

  

Sectiunea 1 - Scopurile pentru care se colecteaza și prelucreaza datele cu caracter 

personal 

 

9. MARA LOGISTICS QUALITY SRL colectează și prelucrează date cu caracter personal 

pentru următoarele scopuri: 

  

a) Operational – contracte marketing, aplicatii software. 

b) Administrativ – resurse umane, financiar-contabilitate 

c) În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.  

 

Sectiunea 2 - Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

 

10. Pentru realizarea scopurilor de mai sus, prelucrăm următoarele categorii de date cu 

caracter personal: 

a) Operational – nume si prenume, domiciliul, adresa email, nr. telefon, CI serie si nr., date 

bancare. 
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b) Administrativ – resurse umane: nume si prenume, serie/nr. Carte identitate, data si locul 

nasterii, adresa domiciliu, studii, calificare, functie, loc munca, departament, aptitudini in 

munca, date din documentele medicale, data angajarii, semnatura; 

c) Administrativ – financiar-contabilitate: nume si prenume, CNP, functia, locul de munca, 

departament, cont bancar; 

d) În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu 

caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate 

de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor 

drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de 

arhivare, în acord cu dispozițiile legale. 

 

11. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție, cum ar fi: 

codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, datele privind starea de 

sanatate vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile 

legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire 

la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca MARA 

LOGISTICS QUALITY SRLsă realizeze activitățile prezentate mai sus.  

 

Sectiunea 3 - Cui dezvăluim datele cu caracter personal 

 

12. În vederea realizării scopurilor menționate mai sus, MARA LOGISTICS QUALITY SRL 

poate dezvălui datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari: 

a) autoritatilor publice competente potrivit legii si partenerilor contractuali ai MARA 

LOGISTICS QUALITY SRL(cum este cazul companiilor cu care MARA LOGISTICS 

QUALITY SRLse află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de 

confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în 

siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare), 

b) furnizori de servicii (servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă 

MARA LOGISTICS QUALITY SRLîn prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, 

asiguratori, autorități publice (Autoritatea Nationala de Supraveghere, Parchet, Poliție, 

instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele 

prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același 

segment cu MARA LOGISTICS QUALITY SRL nu, precum și persoanei vizate în 

contextul exercitării dreptului de acces.    

13. Datele înregistrate de MARA LOGISTICS QUALITY SRLnu se vând către terți și sunt 

folosite doar în scopul desfasurarii activitatii operationale si serviciilor societatii,  

 

14. La colectarea datelor cu caracter personal de catre utilizatorii din cadrul MARA 

LOGISTICS QUALITY, se vor aduce la cunostinta, in scris, sub semnatura persoanelor 

vizate faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de RGPD, cu exceptia celor colectate de 

alte entitati, respectiv:  
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• furnizarea informatiilor referitoare la prelucrarea efectuata de societatea, la cerere și în mod 

gratuit, in conditiile art.12, consocietatearea ca datele dumneavoastră cu caracter personal 

sunt procesate de către noi, precum și detalii în legătură cu această procesare.  

• informarea si accesul la date, in conditiile art.13 si 14. 

• dreptul de acces, in conditiile art.15. 

• dreptul la rectificare, in conditiile art.16. 

• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), in conditiile art.17. 

• dreptul la restricționarea prelucrării, in conditiile art.18. 

• dreptul de a fi informat cu privire la destinatarii cărora le-au fost divulgate datele cu caracter 

personal pentru orice rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricționare 

a prelucrării efectuate dacă solicitati acest lucru, in conditiile art.19. 

• dreptul la portabilitatea datelor, in conditiile art. 20. 

• dreptul la opozitie, in conditiile art.21. 

• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 

crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce va privesc sau va afectează în mod 

similar într-o măsură semnificativă, in conditiile art.22. 

• posibilitatea de a se restricționa, printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al 

obligațiilor și al drepturilor prevăzute la articolele 12-22 și 34, precum și la articolul 5 din 

RGPD, in conditiile art.23; 

• dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, potrivit art.77. 

• dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere, potrivit 

art.78. 

• dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane 

împuternicite de operator, potrivit art.79. 

• dreptul la despăgubiri, potrivit art.82. 

 

Se pot exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către societatea MARA LOGISTICS 

QUALITY SRLla email office@maralogistics.ro ne puteți scrie la adresa de poștă: Drumul 

intre Tarlale 160-174, sector 3, 032982 Bucuresti 

 

Persoana vizată se poate opune oricând și fără justificare, prelucrării datelor cu caracter 

personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către societatea MARA LOGISTICS 

QUALITY SRL(la adresa poștală: Drumul intre Tarlale 160-174, sector 3, 032982 Bucuresti, 

sau de e-mail: office@maralogistics.ro), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest 

sens.  În acest caz, solicitarea va fi înaintată către departamentul specializat al societatii 

MARA LOGISTICS QUALITY SRL. 

 

Sectiunea 4 - Prevederi speciale legate de minori  

 

15. MARA LOGISTICS QUALITY SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de 

date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru 

mailto:office@maralogistics.ro
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a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în 

conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate. 

 

16. MARA LOGISTICS QUALITY SRLnu realizează activități promoționale de marketing 

direct față de minori.   

 

17. Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai 

în condițiile legii și având în vedere aspectele precizate mai sus. 

 

Sectiunea 5 - Durata prelucrării datelor  

 

18. Durata prelucrarilor este determinată în general de momentul atingerii scopului prelucrarii, 

fara a depasi 30 de zile de la incheierea operatiunilor de prelucrare.  

 

19. De asemenea, durata prelucrarii se poate limita la data exercitării dreptului la opoziție, în 

conditiile art.21 din RGPD.  

 

20. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul formular cerere, durata prelucrării datelor este 

de 2 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție.  

 

21. MARA LOGISTICS QUALITY SRLpoate stoca datele cu caracter personal pe o durată 

mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare. 

 

22. Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate 

realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, cercetare/studii de piață. 

 

Sectiunea 6 - Garantiile privind confidentialitatea prelucrarilor 

 

23. MARA LOGISTICS QUALITY SRL, garanteaza confidentialitatea prelucrarilor de date 

cu caracter personal inclusiv prin introducerea unei clauze de confidentialitate in cadrul 

contractelor individuale de munca ale propriilor angajati, conform modelului propus in Anexa 

nr.2. 

 

24. Pentru cresterea gradului de constientizare si garantare a confidentialitatii prelucrarii 

datelor cu caracter personal, Directorul general MARA LOGISTICS QUALITY SRL, va 

proceda la initierea unui Angajament de confidentialitate semnat de catre personalul propriu, 

conform modelului propus in Anexa nr. 3, ulterior sau concomitent cu introducerea clauzei de 

confidentialitate. 
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III. DISPOZITII FINALE 

 

25. Pezenta politica se aduce la cunostinta intregului personal al MARA LOGISTICS 

QUALITY, sub semnatura. 

 

26. Personalul operatorului este obligat sa cunoasca si respecte prezenta Politica. 

 

27. Orice modificare sau completare a prezentei Politici, va fi adusa la cunostinta personalului 

operatorului pe baza de semnatura. 

 

 

MARA LOGISTICS QUALITY SRL                                                                                                                 

Data 

prin 

            

 

................................                                                                                                                 

__/__/2018 

  


