
POLITICA  DE  CONFIDENȚIALITATE  și  FORMULARUL  DE   

CONSIMTAMANT 

 

Stimate Client……………………………. 

 Prin prezenta vă informăm că   European Music Publishing Srl, cu sediul in Municipiul Oradea, Str. Balogh 
Istvàn,  Nr. 17, Biroul 3, Judetul Bihor, CUI RO 38712294, prelucrarea datelor dvs. personale se efectuează în 
deplină conformitate cu Legea nr. 190 din 2018, legea  pentru punerea in aplicare a GDPR 
(Regulamentul general privind protectia datelor)  adica  a  Regulamentului (UE)  nr. 679  din 2016 
privind confidentialitatea datelor. 

Datele dvs. sunt introduse în bazele de date ale European Music Publishing Srl doar după obținerea 
consimțământului vostru. 
 
Conform art. 12 din Regulamentul  679 /2016 (Regulamentul european privind 
confidențialitatea), acesta precizează că: 
 

1.  Datele sunt obținute pentru statisticile contractuale, comerciale, administrative-contabile 
și pentru stabilirea de contacte normale de afaceri și de prelucrare care are loc în 
următoarele moduri: manual și computerizat. 

Toate datele comunicate de părțile interesate sunt prelucrate exclusiv în scopuri conexe la 
activitatea economică a societății, cum ar fi furnizarea de produse și servicii solicitate în special: 
 

o Pentru introducerea datelor personale în baza de date a societătii; 
o Pentru înscrierea documentelor de transport, a facturilor și a bonurilor de credit; 
o Pentru admiterea cotațiilor și ofertelor clienți activi și /sau potențiali; 
o Pentru admiterea cotațiilor și ofertelor furnizorilor activi și /sau potențiali; 
o Pentru evidenta contabilă și TVA; 
o Pentru gestionarea incasărilor și a plăților; 
o Pentru transmiterea de informații tehnice și / sau comerciale referitoare la activitățile  

clienților sau a furnizorilor; 
o Pentru elaborarea statisticilor interne menite să monitorizeze gradul de satisfacție al 

clienților privind calitatea serviciilor și a produselor furnizate, pentru a le alinia mai bine 
nevoile clienților; 

o Pentru schimbul de comunicări privind activitatea economică, administrativă și comercială 
a societatii prin telefon, poștă, curierat, fax și e-mail; 

o Pentru a respecta orice tip de obligație impusă de legile sau reglementările aplicabile, prin 
reglementări  sau dispoziții comunitare, inclusiv în domeniul impozitării. 

 
2.  Tratamentul se va efectua cu ajutorul tuturor măsurilor de siguranță pentru a garanta   

confidențialitatea datelor cu caracter personal și evitarea accesului necuvenit a 
persoanelelor care nu sunt autorizate și cu respectarea  legislației în vigoare; 
 

3. Furnizarea datelor este opțională; 
 



4.  În cazul refuzului de a furniza date, consecințele vor fi  acelea de neîndeplinire a scopurilor  
menționate la punctul 1; 
 

5. Comunicarea și diseminarea datelor 
Datele dvs. au fost obținute prin solicitarea noastră/ contactul vostru,  și pot fi comunicate de 
către  European Music Publishing Srl  dacă este necesar la:  
curieri, transportatori, consultanți pentru realizarea finalizării celor de mai sus,                 
precum și pentru alte inițiative de marketing, publicitate, promovare și de cercetare a pieței, sau a 
altor practici; 
Datele personale pe care clienții, furnizorii, colaboratorii  le-au comunicat în mod voluntar 
birourilor noastre, nu vor fi în niciun fel transmise sau date altor persoane sau altor terți. 
 
Datele cu caracter personal ale părților interesate, dacă este necesar, pot  fi comunicate: 

o Către toți subiecții cărora le este recunoscut dreptul de acces în temeiul dispozițiilor 

normative; 

o Colaboratorilor, angajaților, agenților și furnizorilor noștri, ca parte a îndatoririlor și/sau ca  

si  sarcini contractuale; 

o Către oficii poștale, birouri, expeditori și curieri pentru trimiterea de documente și /sau 

bunuri, 

o Către toți acei subiecți publici și/sau privați, persoane fizice și/sau juridice (firme de 

consultanță   juridica, administrative și fiscale, studii  de consultanță în domeniul muncii 

pentru completarea salariilor, birouri  ale autoritățile judiciare, camerele de comerț, 

camerele și birourile de muncă, etc., dacă comunicarea  este necesară sau funcțională în a 

ne desfășura activitatea pe căile și scopurile de mai sus prezentate; 

o Către instituții bancare pentru gestionarea încasărilor și a plăților rezultate din executarea 

contractelor. 

 
În aceste cazuri,  numai datele esențiale vor fi comunicate, și nu in exces,  în ceea ce privește 
scopurile finale pentru care sunt comunicate. 
 
6. Toate drepturile stabilite prin Regulamentul 679/2016  sunt recunoscute subiectului/părții 

interesate , inclusiv: 
 

o are dreptul de a obține confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care o 

privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea lor într-o formă inteligibilă; 

o are dreptul de a obține indicații cu privire la : 

 

1.1. originea datelor cu caracter personal;  

1.2. a finalitătii scopurilor și a metodelor de prelucrare; 

1.3. a logicii aplicate în cazul prelucrarii datelor efectuate cu ajutorul instrumentelor 

electronice; 



1.4. a detaliilor de identificare al titularului, ai responsabililor și al reprezentantului 

desemnat; 

1.5. subiecții sau categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate    datele cu caracter 

personal sau care pot veni a le cunoaste in calitate de reprezentant desemnat pe 

teritoriul statului, de către responsabili sau însarcinați; 

 

o are dreptul de a obține: 

a) actualizarea, rectificarea sau pentru integrarea datelor; 

b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor  prelucrate 

prin încălcarea legii, inclusiv a celor pentru care nu este necesară păstrarea  in 

functie de  scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate anterior; 

c) La atestarea faptului că operațiunile menționate la literele a. și b. au fost  aduse la 

 cunoștință,  și în ceea ce privește conținutul acestora, a celor cărora le sunt date 

datele sau au fost comunicate sau diseminate, cu excepția cazului în care se 

constată  că o astfel de îndeplinire  ar fi imposibilă sau implică utilizarea unor 

mijloace care prezintă un respect  disproporționat   la dreptul protejat. 

 
o partea interesată are dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial: 

a) la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc în scopul trimiterii 
materialelor  publicitare sau pentru efectuarea de cercetări de piață sau  
comunicări   comerciale. 

 
7. Partea interesată își poate exercita drepturile, după cum s-a menționat mai sus, prin 

contactarea prin poștă sau prin e-mail  a titularului prelucrării datelor prin următoarele 
contacte: 

 
 European Music Publishing Srl, cu sediul in Municipiul Oradea, Str. Balogh Istvàn,  Nr. 17, Biroul 3, Judetul Bihor, 
- europmusicart@gmail.com 
 

mailto:europmusicart@gmail.com


 


