POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
1.

DISPOZITII GENERALE

PRIVACY POLICY
1. GENERAL PROVISIONS

1.1 Această politică de confidențialitate 1.1 This Privacy Policy sets out the
stabilește principiile de colectare, utilizare,
principles of collection, use, processing
prelucrare și protecție a datelor personale ale
and protection of personal data of the
utilizatorilor
(denumiți
în
continuare
users (hereinafter referred to as "Users")
"utilizatori")
de
pe
site-ul
of the website http://newagemedia.eu
http://newagemedia.eu
(denumit
în
(hereinafter referred to as the "Website")
continuare "site-ul web" ) deținută de
owned by the company New Age Media
compania New Age Media Romania SRL, cu
Romania SRL with its registered office in
sediul social în Bucuresti, adresa:Ana Davila
Bucharest, address: 13 Ana Davila
13, etaj 1, sector 5, 050491, Bucuresti,
street, first floor, district 5, 050491,
înregistrată în registrul comercial sub numărul
Bucharest, entered into the commercial
J40/1238/2007, cod fiscal RO20752881,
register under number J40/1238/2007,
(denumită în continuare "Compania").
fiscal code RO20752881, (hereinafter
referred to as the "Company").
1.2 Controlorul de date al datelor personale 1.2. The data controller of personal data of
ale utilizatorilor site-ului, în sensul art. 4
the Website Users, within the meaning of
punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679 al
art. 4 point 7 of Regulation (EU) 2016/679
Parlamentului European și al Consiliului din
of the European Parliament and of the
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
Council of 27 April 2016 on the protection
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
of natural persons with regard to the
cu caracter personal și libera circulație a
processing of personal data and on the
acestor date și de abrogare a Directivei 95 /
free movement of such data, and
46 / CE (Regulamentul general privind
repealing Directive 95/46/EC (General
protecția datelor - "GDPR") este compania
Data Protection Regulation - “GDPR”) is
the Company.
2.SCOPUL PROCESARII DATELOR
2. PURPOSE OF PROCESSING YOUR
PERSONALE
PERSONAL DATA
2.1Datele personale ale utilizatorilor sunt
colectate și prelucrate în legătură cu utilizarea
site-ului de către utilizatori.

2.1 Users' personal data are collected and
processed in connection with the use of
the Website by Users.

2.2Compania procesează datele personale
ale utilizatorilor numai în scopul:
1) comunicarea cu utilizatorii folosind
formularul de contact de pe site;
2)îndeplinirea obligațiilor care decurg direct
din legea aplicabilă;
3) marketing
4) statistica si arhivare;
5)urmărirea creanțelor care decurg din
activitatea de afaceri desfășurată de
Companie.

2.2. The Company processes Users' personal
data only for the purpose of:
1) communication with Users using the
contact form on the Website;
2) performance of obligations arising
directly from applicable law;
3) marketing;
4) statistical and archiving;
5) pursuing claims arising from the
business activity conducted by the
Company.

2.3 Compania procesează datele personale
ale utilizatorilor numai în scopurile indicate
mai sus.
3. DATE PERSONALE PROCESATE
3.1. Compania colectează, folosește și
procesează datele personale ale următorilor
utilizatori, cu condiția ca acestea să fie date
în mod voluntar:

2.3. The Company processes Users' personal
data only for the purposes indicated
above.
3. PROCESSED PERSONAL DATA
3.1.

1) numele și prenumele;
2) compania;
3) adresa de e-mail;
4) numărul de telefon.

The Company collects, uses and
processes the following Users' personal
data, provided that they are voluntarily
given:
1) name and surname;
2) the company;
3) email address;
4) telephone number.

3.2. Atunci când utilizează site-ul de către
utilizatori, serverele Companiei salvează
automat așa-numitele jurnale de sistem sau
informații anonime, cum ar fi timpul vizitei
utilizatorului, adresa IP, adresa URL, tipul de
browser web folosit etc.

3.2. When using the Website by Users, the
servers of the Company automatically
save the so-called system logs, or
anonymous information, such as the time
of the User's visit, IP address, URL
address, type of web browser used, etc.

4. BAZA JURIDICĂ PENTRU
PROCESAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

4. LEGAL BASIS FOR PROCESSING
PERSONAL DATA

4.1. Controlorul de date procesează
personalul utilizatorilor pe baza următoarelor
reglementări:
1) articolul 6 alineatul 1 litera a) GDPR persoana vizată și-a dat acordul pentru
prelucrarea datelor sale cu caracter personal
în unul sau mai multe scopuri specifice;
2) articolul 6 alineatul (1) litera (b)
prelucrarea GDPR este necesară pentru
executarea unui contract la care persoana
vizată este parte sau pentru a lua măsuri la
cererea persoanei vizate înainte de a încheia
un contract;
3) art. 6 alin. 1 lit. f) Prelucrarea GDPR
este necesară în scopul intereselor legitime
urmărite de controlorul de date.

4.1.

4.2. Consimțământul utilizatorului cu privire la
prelucrarea datelor sale personale este

4.2. User’s consent to the processing of their
personal data is voluntary, but necessary

Data Controller processes Users'
personal on the basis of the following
regulations:
1) article 6 paragraph 1 point a) GDPR –
the data subject has given consent to
the processing of their personal data
for one or more specific purposes;
2) article 6 paragraph 1 point b) GDPR –
processing is necessary for the
performance of a contract to which the
data subject is party or in order to take
steps at the request of the data subject
prior to entering into a contract;
3) article 6 paragraph 1 point f) GDPR –
processing is necessary for the
purposes of the legitimate interests
pursued by Data Controller.

voluntar, dar este necesar pentru ca
Societatea să poată contacta Utilizatorul.
5. PRINCIPII DE COLECTARE, UTILIZARE
ȘI PROCESARE A DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
5.1. Compania se obligă să protejeze în mod
adecvat datele personale ale utilizatorilor în
conformitate cu următoarele reguli:
1) datele personale ale utilizatorilor siteului sunt procesate în conformitate cu
cerințele GDPR, Actul din 10 mai 2018
privind protecția datelor cu caracter personal
și alte dispoziții aplicabile privind protecția
datelor cu caracter personal care
completează și / sau pun în aplicare GDPR;
2) Compania aplică măsuri tehnice și
organizatorice care asigură protecția datelor
cu caracter personal și, în special, protejează
datele personale ale utilizatorilor împotriva
dezvăluirii către persoane neautorizate,
pierderi sau pagube;
3) Datele personale ale utilizatorilor nu vor
fi puse la dispoziția Companiei altor entități
sau terților, cu excepția cazului în care:
a) Utilizatorul este de acord;
b) acest lucru este impus de legea
aplicabilă sau de cererea legitimă a
instituțiilor de stat și a autorităților judiciare;
c) este necesar să se detecteze și să se
prevină frauda, precum și să se rezolve alte
probleme legate de fraude, securitate și
probleme tehnice;
d) este necesară din cauza recuperării
creanțelor și a altor creanțe datorate
societății;
4) Compania poate pune datele personale
ale Utilizatorilor la dispoziția entităților de
încredere care au fost autorizate de către
Companie cu prelucrarea datelor cu caracter
personal, și anume: birouri de contabilitate,
entități care operează servicii poștale sau de
curierat, entități gazdă etc. numai în măsura
în care este necesar pentru atingerea
obiectivelor stabilite în această politică de
confidențialitate;

in order for the Company to contact with
the User.
5. PRINCIPLES OF COLLECTION, USE
AND PROCESSING OF PERSONAL
DATA
5.1. The Company undertakes to properly
protect Users' personal data in
accordance with the following rules:
1) personal data of the Website Users are
processed in compliance with the
requirements of the GDPR, the Act of
10 May 2018 on the Protection of
Personal Data and other applicable
provisions on the protection of
personal data that complement and /
or implement the GDPR;
2) The Company applies technical and
organizational measures ensuring
protection of personal data, and in
particular, protects Users' personal
data
against
disclosure
to
unauthorized persons, loss or
damage;
3) Users' personal data will not be made
available by the Company to other
entities or third parties, except when:
a) the User agrees;
b) this is required by applicable law or
legitimate
demand
of
state
institutions and judicial authorities;
c) it is necessary to detect and prevent
fraud, as well as to resolve other
problems related to fraud, security
and technical issues;
d) it is necessary due to the recovery
of receivables and other claims due
to the Company;
4) The Company may make Users'
personal data available to trusted
entities which were authorized by the
Company with processing of personal
data, i.e .: accounting offices, entities
operating postal or courier services,
hosting entities, etc. only to the extent
necessary to achieve the objectives
set out in this Privacy Policy;

5) Datele personale ale utilizatorilor pot fi
utilizate numai în scopul pentru care au fost
colectate;
6) Datele personale ale utilizatorilor vor fi
prelucrate nu mai mult decât va fi necesar
pentru furnizarea corespunzătoare a
serviciilor pe Website. Datele vor fi șterse de
îndată ce nu mai este necesar să se atingă
scopul pentru care au fost colectate;
7) Datele cu caracter personal ale
utilizatorilor nu vor fi transferate în țări din
afara Spațiului Economic European (în alte
țări decât țările Uniunii Europene și Islanda,
Norvegia și Liechtenstein).

5) Users' personal data may only be used
for the purpose for which it was
collected;
6) Users' personal data will be processed
no longer than it will be necessary for
the proper provision of services on the
Website. The data will be deleted as
soon as it is no longer necessary to
achieve the purpose for which they
were collected;
7) Users' personal data will not be
transferred to countries outside the
European
Economic
Area
(to countries other than European
Union countries and Iceland, Norway
and Liechtenstein).

6. ALTE DREPTURI ALE UTILIZATORULUI
CU PRIVIRE LA DATELE PERSONALE
6.1. Utilizatorul are dreptul la:
1) accesul la datele sale personale stocate
de Companie;
2) să obțină rectificarea datelor personale în
cazul în care Utilizatorul suspectează că
datele cu caracter personal stocate de
Companie sunt depășite, incomplete sau
neadevărate;
3) obținerea restricției de prelucrare a datelor
cu caracter personal
4) să obțină ștergerea datelor lor personale;
5) să obțină o copie a datelor lor personale;
6) sa se opuna prelucrării datelor cu caracter
personal în cazurile prevăzute la art. 21
GDPR;
7) să obțină transferul datelor lor personale
unui alt operator de date, dacă este posibil
din punct de vedere tehnic;
8) retrage consimțământul în orice moment
(fără a afecta legalitatea prelucrării care a
fost făcută pe baza consimțământului înainte
de retragerea acestuia).

6. OTHER USER RIGHTS REGARDING
PERSONAL DATA
6.1. The User has the right to:
1) access to his personal data stored by
the Company;
2) obtain the rectification their personal
data if the User suspects the personal
data stored by the Company is out of
date, incomplete or untrue;
3) obtain the restriction of processing
their personal data
4) obtain the erasure of their personal
data;
5) obtain a copy of their personal data;
6) object to processing their personal
data in the cases specified in art. 21
GDPR;
7) obtain the transfer of their personal
data to another data controller, if it is
technically possible;
8) withdraw the consent at any time
(without affecting the legality of the
processing which was made on the
basis of the consent before its
withdrawal).

6.2. Executarea drepturilor menționate la
punctul 6.1. de mai sus pot fi făcute de

6.2. Execution of rights referred to in point 6.1.
above may be made by the User by

Utilizator prin transmiterea către Companie a
declarației corespunzătoare:
1) în persoană la sediul social al Companiei
(adresa: Ana Davila 13, etaj 1, sector 5,
050491, Bucuresti);
2) prin poștă la adresa menționată mai sus a
sediului social al Companiei;
3) prin e-mail la următoarea adresă: Raluca
Demetriade raluca@newagemedia.ro

6.3. De asemenea, utilizatorul are dreptul să
depună o plângere la organul de
supraveghere pentru protecția datelor cu
caracter personal, adică Președintele
Oficiului pentru Protecția Datelor cu
Caracter Personal.
6.4. Compania își rezervă dreptul de a refuza
ștergerea datelor utilizatorului, în cazul în
care păstrarea acestor date este necesară
pentru realizarea revendicărilor sau dacă
acest lucru este impus de legea aplicabilă.

submitting to the Company the
appropriate statement of will:
1) in person at the registered office of the
Company (address: 13 Ana Davila
street, first floor, district 5, 050491,
Bucharest);
2) by post to the above-mentioned
address of the Company’s registered
office;
3) by e-mail to the following address:
Raluca
Demetriade
raluca@newagemedia.ro
6.3. User is also entitled to file a complaint to
the supervisory body for personal data
protection, i.e. the President of the
Office for Personal Data Protection.

6.4. The Company reserves the right to refuse
to delete the User's data, if preservation
of this data is necessary for realization of
claims or if it required by applicable law.

7. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE 7. CHANGES IN THE PRIVACY POLICY
CONFIDENȚIALITATE
7.1. Compania își rezervă dreptul de a 7.1. The Company reserves the right to make
aduce
modificări
la
politica
de
changes to the Privacy Policy, if it is
confidențialitate, dacă aceasta este
required by the applicable laws or changes
impusă de legile aplicabile sau de
made on the Website.
modificările aduse pe site.
7.2. Utilizatorul care utilizează site-ul web 7.2. The User who uses the Website is
este supus politicii de confidențialitate
subject to the current Privacy Policy.
actuale.
4.

CONTACT

8.1. Orice întrebări suplimentare referitoare
la Politica de confidențialitate trebuie trimise
la adresa de e-mail:
raluca@newagemedia.ro

8. CONTACT
8.1. Any additional questions related to the
Privacy Policy should be sent to the e-mail
address: raluca@newagemedia.ro

