Politica privind securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal a
SC NOVA-LINK SYSTEMS SRL
1. Introducere
Incepand cu data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”),
aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene. In acest sens, va facem cunoscute conditiile
in care realizam prelucrarea datelor cu caracter personal in vederea alinierii la dispozitiile noii
reglementari.
Luand in considerare urmatoarele:
✓ conformitatea cu Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a
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.
✓ cerintele Regulamentului nr. 679/2016/ GDPR
✓ cerintele de reglementare si obligatiile de asigurare a securitatii, confidentialitatii si calitatii
informatiilor si datelor cu care operam, conform certificarilor SR EN 27001si SR EN 9001
vă prezentam elementele relevante ale sistemul nostru de management al securitatii datelor cu
caracter personal: ce fel de date cu caracter personal prelucram, modul în care sunt utilizate și catre
cine, unde sunt distribuite aceste date, temeiul prelucarii, durata pastrarii, drepturile persoanelor
vizate, politici de securitate si alte cerinte.
Nova-Link Systems SRL actualizeaza periodic principiile si masurile tehnice si organizatorice
aplicabile securitatii datelor cu caracter personal, aceste principii conținand angajamentul nostru
de a proteja confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor utilizatorilor si partenerilor
noștri, online și offline.
Confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea datelor dvs. personale sunt factori importanti de
care ținem seama în cadrul relatiilor cu toate partile interesate, fiind angajati in prelucrarea
securizata a acestora, cu deschidere si transparenta.
Această politica privind securitatea datelor cu caracter personal a NOVA-LINK SYSTEMS SRL
explică modul în care primim datele cu caracter personal ce vizeaza persoana dumneavoastra
(persoana vizata) și cum le gestionam intregul flux de prelucrare din momentul în care le deținem.
2. Cine suntem
SC Nova-Link Systems SRL, cu sediul in bd. Unirii nr.72, bl. J3C, tronson 2, et.3, cam.302,
Bucuresti, sector 3, avand CUI: RO33357850, telefon 031.426.09.98, email
protectiadatelor@novalinksystems.ro, isi asuma angajamentul de a proteja datele cu caracter
personal ale persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile
privind protectia acestora.
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3. Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal reprezinta orice informație referitoare la o persoana fizică identificată
sau identificabilă, cum ar fi numele, adresa, detaliile băncii, date de localizare, identificatori online
etc.
Atunci cand utilizati site-ul nsotru, putem colecta date cu caracter personal. Va rugăm să parcurgeți
cu atenție informațiile de mai jos pentru a întelege în mod corect modul în care vom folosi datele
dumneavoastră personale pe care le împărtășiți cu noi.
4. Ce tipuri de date personale colectăm?
Nova-Link Systems SRL prelucrează datele de identificare (nume, prenume) și de contact (telefon,
adresă de e-mail, adresă fizică) sau interesele dumneavoastră pe care ni le furnizați atunci când
vizitați site-ul nostru, inclusiv informații pe care ni le transmiteți atunci când ne contactați utilizând
unul din formularele aflate pe site-ul nostru.
Suplimentar, prelucrăm detalii ale modului în care utilizați site-ul nostru, incluzând, de exemplu,
date de trafic, date de localizare, pagini pe care le vizitați.
În anumite situații putem colecta informații despre dispozitivul folosit pentru a accesa site-ul
nostru, precum adresa IP, sistemul de operare și tipul browserului folosit, pentru a putea îmbunătăți
funcționarea site-ului și serviciile pe care le oferim. Aceste date sunt agregate și utilizate în scop
statistic, fără a identifica o anumită persoană.
De asemenea, site-ul nostru folosește cookies pentru a vă putea distinge de alți vizitatori ai siteului. Utilizarea acestora ne permite să vă oferim o experiență îmbunătățită și să optimizăm
funcționarea site-ului. Pentru informații detaliate privind modul în care folosim cookies și despre
cum puteți să dezactivați folosirea acestora va rugăm să consultați “Politica de
cookies” (https://www.novalinksystems.ro/cookie-policy ).
5. În ce scop colectăm datele personale?
În principal, scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră
pe site-ul nostru este acela de a vă răspunde la solicitări, atunci când ne transmiteți o solicitare prin
intermediul funcțiilor de contact disponibile pe site-ul nostru. Totodată, atunci când
dumneavoastră vă dați acordul expres (ex. prin bifarea căsuței corespunzătoare privind
consimțământul), vă vom informa și cu privire la produse sau servicii suplimentare care ar putea
fi de interes pentru dumneavoastră, în scop de marketing. Pentru a vă putea oferi informații și
consiliere adaptate intereselor dumneavoastră, putem folosi proceduri analitice ce pot include
realizarea de profiluri. Ne asigurăm întotdeauna că folosirea acestor proceduri nu vă afectează în
mod negativ drepturile și libertățile individuale.
De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră personale colectate prin intermediul site-ului
pentru realizarea unor obiective de securitate si calitate – acestea constau în îmbunătățirea
performanței site-ului și a funcționalităților disponibile pe acesta, promovarea produselor și
serviciilor noastre, îmbunătățirea serviciile și produselor noastre.
Data intrarii in vigoare: 15 martie 2019

Suplimentar, urmărim în mod automat informații despre dumneavoastră, prin folosirea unor
aplicații proprii sau ale unor furnizori de servicii. Aceste informații se referă la detalii despre
dispozitiv și browserul utilizat, adresa dumneavoastră de IP, precum și modul cum interacționați
cu site-ul nostru. Scopul colectării acestor date sunt pentru a ne putea îmbunătăți funcționalitatea
site-ului (ex. autentificare, reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului „coș
de cumpărături”).
6. Care sunt drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor?
În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți
următoarele drepturi:
• dreptul de acces la datele prelucrate;
• dreptul de a rectifica datele inexacte sau completarea acestor date;
• dreptul portabilitatea datelor pe care ni le furnizați prin mijloace electronice;
• dreptul de solicita ștergerea datelor cu caracter personal, dacă nu există un alt temei legal
pentru păstrarea acestora;
• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
• dreptul de a vă opune prelucrării datelor în anumite cazuri ce țin de situația dumneavoastră
particulară; în cazul prelucrărilor în scopuri de marketing direct sau care au legătură cu
acesta, vă puteți opune oricând fără a oferi o motivație;
• dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;
• dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că
s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.
În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră puteți folosi funcțiile corespunzătoare pe care vi
le punem la dispoziție (de exemplu prin butonul de dezabonare în cadrul comunicărilor de
marketing) sau puteți să ne contactați la [NOVA-LINK SYSTEMS, cu sediul in Bd. Unirii nr.72,
Bl.J3C, tronson 2, Et.3, cam.302, Bucuresti, Sector 3]. Pentru a afla informații despre cum puteți
dezactiva folosirea cookie-urilor, vă rugăm să consultați “Politica de
cookies” (https://www.novalinksystems.ro/cookie-policy).
Înainte de vă furniza/corecta/șterge etc. datele, vă putem solicita o dovadă a identității și informații
suficiente despre interacțiunea dumneavoastră cu noi, astfel încât să putem autentifica solicitarea
dumneavoastră și identifica toate datele relevante în legătură cu dumneavoastră.
7. Reținerea și ștergerea datelor
Datele dumneavoastră vor fi păstrate strict pentru perioada cât este necesar pentru a realiza
scopurile descrise mai sus, dar nu mai mult de cinci ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră,
dacă nu există o obligație legală de păstrare a datelor pe o perioadă mai mare. Totuși, nu ne asumăm
păstrarea tuturor datelor pentru întreaga perioadă menționată mai sus și putem șterge sau
anonimiza datele dumneavoastră cu caracter personal mai devreme, dacă nu avem o obligație
legală de păstrare.
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8. Transferul datelor personale
Nova-Link Systems SRL nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră
personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care
Nova-Link Systems SRL este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru sau când
transmiterea este necesară pentru realizarea scopului în care sunt prelucrate datele (de exemplu
către furnizori de servicii IT angajați de noi sau către agenții de marketing care prestează servicii
pentru noi).
În toate cazurile descrise mai sus dezvăluirea datelor dumneavoastră cu caracter personal este
realizată în baza unui contract încheiat cu destinatarii datelor, prin care aceștia se obligă să utilizeze
datele exclusiv în scopul în care le-au fost încredințate, să respecte obligația de confidențialitate și
de asigurare a securității datelor, precum și să respecte toate prevederile legislației în vigoare cu
privire la protecția datelor cu caracter personal.
De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice,
în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.
9. Transferarea datelor cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE)
Nu transferam date in afara SEE.
Putem transfera date cu caracter personal in SEE sau in afara SEE in situatia in care unii dintre
partenerii organizatiei au sediul sau isi desfasoara activitatea in afara SEE.
Efectuam transferuri de date in afara SEE numai daca sunt oferite suficiente garantii privind
securitatea datelor. In situatia in care in urma analizarii riscurilor consideram ca prelucrarea este
afectata de riscuri mari vom informa ANSPDCP privind gasirea unei solutii.
10. Cum securizăm datele dumneavoastră
Nova-Link Systems SRL tratează în mod serios siguranța datelor, astfel că folosim tehnologii și
proceduri adecvate pentru protejarea informațiilor personale. Politicile și procedurile noastre sunt
revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia
protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:
• deținem politici și proceduri și am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate
privind protecția datelor cu caracter personal;
• avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesului / utilizării /
distrugerii / dezvăluirii a datelor cu caracter personal;
• efectuăm evaluări de impact asupra protecției datelor cu caracter personal în conformitate
cu GDPR;
• efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;
• instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
• toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.
Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucram în
mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne
angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un
risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.
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11. Ce se întâmplă în cazul în care actualizam prezenta politică privind protectia datelor
personale?
S-ar putea să fie nevoie să actualizam această politică. Actualizările vor fi publicate pe site-ul
firmei. Dacă modificările sunt substanțiale, vom anunța actualizarea si prin canalele de comunicare
obișnuite.
Continuarea utilizării de către dvs. a serviciilor oferite de Nova-Link Systems SRL după data
intrării în vigoare a acestor actualizari constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.
Pentru a vă ușura efortul de examinare, vom publica versiunea si data de intrare în vigoare în partea
inferioara a documentului.

Contactează Nova-Link SYSTEMS
Dacă doriti să corectati datele dvs. cu caracter personal sau alte informații, să modificati modul in
care colaboram si prelucram aceste date sau daca doriti sa adresati întrebări despre politicile
noastre aplicabile securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la
datele de contact de mai jos:
Responsabil cu Protectia Datelor (DPO)
Tel: 0726.168.945
Adresa : Bd. Unirii nr.72, Bl.J3C, tronson 2, Et.3, cam.302, Bucuresti, Sector 3
Mail: protectiadatelor@novalinksystems.ro
Tel/Fax 031.426.09.98/ 031.426.09.36
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