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1

ANGAJAMENTE PRIVIND PROTEJAREA DATELOR DVS.

Ca parte a unei relații privilegiate cu fiecare dintre clienții săi, Trans Vat RO vă informează despre
angajamentele sale privind protecția datelor Dvs. personale.
În ciuda excluderii persoanelor juridice și a datelor profesionale ale societăților din domeniul de aplicare
al directivei, trebuie remarcat că, pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, Trans Vat RO poate fi obligată,
prin lege, sau de către operatorii de taxare rutieră sau administrațiile fiscale sau vamale, să colecteze
date și informații cu caracter personal, în special cele ale administratorilor și/sau asociaților societății.
Acest regulament prezintă într-un singur document informații clare, simple și reale în ceea ce privește
prelucrarea datelor gestionate de Trans Vat RO, precum și modalitățile de exprimare a drepturilor Dvs.
Acest regulament vă va permite să înțelegeți care sunt informațiile și datele cu caracter personal, (în
continuare denumite « date personale») pe care le colectăm și folosim pentru a vă oferi zilnic noi servicii,
respectând drepturile asupra datelor Dvs. personale. Oricare ar fi modalitatea de contact utilizată, Trans
Vat RO se angajează, în conformitate cu legislația în vigoare, să protejeze informațiile Dvs. private
asigurând protecția, confidențialitatea și securitatea datelor Dvs.

1.1

PRINCIPII FUNDAMENTALE

Trans Vat RO se angajează să respecte drepturile fundamentale și totalitatea legilor și reglementărilor
în vigoare, în special Regulamentul General de Protecție a Datelor personale RGPD (Regulament UE
2016/679 din 27-4-2016) :
- Transparență : vă oferim toate informațiile cu privire la scopul și destinatarii datelor colectate,
respectându-vă drepturile;
- Legitimitate și relevanță: colectăm și prelucrăm doar datele necesare în scopurile declarate, în
baza unui temei juridic legal;
- Confidențialitate și integritate: punem în aplicare toate măsurile tehnice și organizaționale pentru
protejarea datelor Dvs. personale împotriva divulgării, pierderii, denaturării sau accesului de către o
terță parte neautorizată;
- Păstrare : păstrăm datele Dvs. doar timpul necesar prelucrării sau pe durata serviciului ales ;
- Respectarea drepturilor Dvs.: vă oferim posibilitatea de a accesa, corecta și șterge datele Dvs.
personale. Rămânem la dispoziția Dvs., oferindu-vă dreptul de opoziție, precum și dreptul de
portabilitate.
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1.2

FORMALITĂȚI DE DECLARARE

Conform considerentului1 37 din RGPD 2016/679 :
“Un grup de întreprinderi ar trebui să cuprindă o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile
controlate de aceasta, în cadrul căruia întreprinderea care exercită controlul ar trebui să fie
întreprinderea care poate exercita o influență dominantă asupra celorlalte întreprinderi, de exemplu în
temeiul proprietății, al participării financiare sau al regulilor care o reglementează sau al competenței
de a pune în aplicare norme în materie de protecție a datelor cu caracter personal.
O întreprindere care controlează prelucrarea datelor cu caracter personal în întreprinderile sale afiliate
ar trebui considerată, împreună cu acestea din urmă, drept "grup de întreprinderi".”
Astfel, putem considera Luso Iva, Negobiter, Négométal SARL, Soset srl, Trans vat RO, Trans vat SK,
Vat BG și Vat Polska ca fiind un grup de întreprinderi , Trans Vat RO fiind societatea care exercită
controlul.
În cadrul RGPD, intrat în vigoare la 25 mai 2018, fiind un grup de societăți stabilite în mai multe state
membre ale Uniunii Europene, grupul Négométal beneficiază de mecanismul « ghișeului unic ». Acest
mecanism îi permite să dispună de un singur interlocutor pentru toate activitățile de prelucrare a datelor
pe teritoriul european: « autoritatea principală ».
Comisia Națională de Informatică și Libertăți CNIL propune societăților să devină autoritatea lor
principală, în urma depunerii unei declarații. Prin urmare, CNIL este în prezent interlocutorul unic
al grupului Négométal , având ca scop facilitarea demersurilor legate de RGDP și fluidizarea
schimburilor.

1.3

RESPONSABIL RGPD
NUME ȘI PRENUME : Philippe LABOURDETTE
E-mail : rgpd@negometal.com

Responsabilul RGPD reprezintă contactul Dvs. pentru toate întrebările legate de prelucrarea datelor Dvs.
personale, precum și de drepturile Dvs. și modalitatea de exprimare a acestora. Este, de asemenea, și
persoana de legătură între CNIL și grupul Négométal.

1

Alineat care precedă și motivează un decret, o ordonanță, o lege, o hotărâre judecătorească
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2

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Pentru o mai bună organizare a serviciilor oferite, Trans Vat RO trebuie să colecteze date personale
despre Dvs., în conformitate cu reglementările în vigoare. Mai jos veți găsi toate informațiile legate de
prelucrarea acestor date.

2.1

CUM COLECTĂM DATELE DVS.?

Datele Dvs. personale se pot colecta:

2.2



La înregistrarea contului de client la solicitarea Dvs. (completarea formularelor de
informații, semnarea contractului, colectarea documentelor necesare pentru serviciile solicitate
…) ;



Pe parcursul relației noastre comerciale (clienți sau potențiali clienți);



La completarea rubricii « Contactați-ne » de pe site-ul grupului Négométal ;



Automat când vizitați site-ul grupului Négométal (navigare url, module cookies…) ;



Automat când vă conectați la contul Dvs. de client de pe site-ul grupului Négométal (pe
baza datelor de identificare…).

CARE ESTE NATURA DATELOR COLECTATE?

Datele personale declarative sunt colectate prin formulare online pe site-ul nostru, tipărite sau ca
răspuns la întrebările adresate, de exemplu, de către departamentul nostru Comercial. Datele
declarative obligatorii sunt specificate printr-un asterisc, indiferent de suportul de
colectare. Pentru a putea beneficia de serviciile noastre, poate fi necesară, cu excepția unor cazuri
particulare, colectarea:
- unuia sau mai multor acte de identitate unde apar următoarele date: nume, prenume, data și locul
nașterii.
Cu excepția cazurilor particulare ale societăților individuale sau atunci când clientul este și administrator,
adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon pe care vi le solicităm sunt strict informații
profesionale.
În funcție de serviciile selectate, vi se pot solicita informații asupra transporturilor sau de ordin economic
și financiar, cu scopul de a răspunde cât mai eficient solicitărilor Dvs.

4
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Excluderea anumitor categorii de date cu caracter personal
Conform legislației, nu colectăm în niciun caz categorii particulare ale datelor personale care să
dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice sau
apartenența la un grup sindical, datele genetice personale, datele biometrice personale cu scopul
identificării unice a unei persoane fizice, datele personale referitoare la starea de sănătate sau datele
personale legate de viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice. Aceste categorii de date
cu caracter personal nu fac niciodată obiectul colectării sau prelucrării de către Trans Vat RO.

2.3

CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR DVS. ?


Păstrarea și actualizarea fișierelor clienților ;



Gestionarea relațiilor comerciale ;



De a vă oferi serviciile grupului Négométal, așa cum apare mai jos:
o

Recuperarea Taxelor (Rambursare de TVA ; Taxe la carburant (accize))

o

Soluții de plată (Soluții pentru plata taxelor de drum, Cardul C2A)

o

Servicii juridice (Reprezentare fiscală ; Asistență juridică “Cartel” ; Legea Macron, Legea
136) ;



Gestionarea contabilă (ex : facturare, rambursare, emiterea fișelor de plată și a declarațiilor
sociale, plata facturilor prin debit direct …) ;



Din motive tehnice (ex : colectarea informațiilor pentru completarea cererilor de rambursare
a taxelor și accizelor …) ;



Pentru a răspunde cererilor de informații sau controalelor venite din partea unor
administrații (ex : cereri de informații ale administrațiilor fiscale sau vamale, inspecții în cazul
activității de reprezentare socială pentru Legea Macron …) ;



Singurele analize ale datelor personale efectuate de Trans Vat RO se bazează pe informații
generale (navigare url, țara de proveniență și adresa de e-mail) ca parte a studiilor statistice
pentru o mai bună personalizare a mesajului comunicat (newsletter, website, blog,
broșuri, târguri și saloane, …);

5
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2.4

CUI SE ADRESEAZĂ DATELE DVS. ?

Ne asigurăm întotdeauna că doar persoanele autorizate din cadrul Trans Vat RO și din
societățile partenere să poată accesa datele Dvs. personale, atunci când acest lucru este necesar în
desfășurarea relației noastre comerciale.
Furnizorii noștri de servicii pot fi, de asemenea, destinatari ai datelor cu caracter personal strict
necesare pentru îndeplinirea serviciilor încredințate acestora. De exemplu:
-

Furnizorii serviciilor Carduri și Taxe de drum,

-

Firma de contabilitate, pentru serviciul de Reprezentare Fiscală

-

Firma de avocatură pentru serviciul Asistență Juridică.

Tranzacțiile care au ca destinatari ale datelor Dvs. terțe părți fac obiectul unui contract pentru a vă
asigura protecția datelor Dvs. și respectarea drepturilor Dvs.
Fiecare dintre companiile grupului Négométal menționate anterior se angajează ca toate prelucrările de
date să fie efectuate în conformitate cu drepturile Dvs. Prin urmare, Trans Vat RO poate fi obligată să
efectueze transferuri de date către societățile partenere, având un scop precis, în conformitate cu
standardele în vigoare.
Anumite date cu caracter personal pot fi trimise și unor terți pentru a îndeplini obligațiile legale, de
reglementare sau contractuale sau autorităților competente, ca de exemplu:
-

Solicitare de informații din partea administrațiilor fiscale sau control din partea autorităților vamale,
in ceea ce privește serviciile de recuperare Tva, accize sau Taxare rutieră,

-

Inspecții în ceea ce privește serviciul de Reprezentare socială.

NEGOMETAL SARL NU TRANSFERĂ NICIUNA DINTRE DATELE COLECTATE CĂTRE ȚĂRI
DIN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN2.

2

State membre ale SEE: Germania, Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda,
Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Islanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia,
Olanda, Polonia, Portugalia, Cehia, România, Regatul Unit, Slovenia, Slovacia și Suedia.
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2.5

CARE ESTE DURATA MAXIMĂ DE CONSERVARE A DATELOR DVS.?

În conformitate cu articolul 5 al hotărârii n° 2016-264 din 21 iulie 2016 (NS-048) :
« Datele cu caracter personal referitoare la clienți nu pot fi păstrate mai mult de durata strict necesară
în gestionarea relației comerciale. Totuși, datele care stabilesc dovedirea unui drept sau a unui
contract, sau care sunt păstrate în vederea respectării unei obligații legale, pot face
obiectul unei politici de arhivare intermediară pe o durată care nu depășește perioada
necesară pentru scopurile pentru care au fost stocate, în conformitate cu prevederile în
vigoare. »
Conform standardelor în vigoare, orice document eliberat sau primit de o societate în exercitarea
activității sale trebuie să fie păstrat pentru anumite perioade minime în care administrația poate efectua
inspecții ulterioare. Aceste termene de prescripție sunt stabilite prin diferite texte de referință, în funcție
de natura documentelor care trebuie păstrate și de obligațiile legale în legătură cu acestea.
De la punerea în aplicare a RGPD, orice document menționat în paragraful de mai sus și care include
datele cu caracter personal referitoare la persoane fizice nu trebuie să fie păstrat pentru o
perioadă mai lungă decât termenele de prescripție.

7

Trans Vat RO - https://www.negometal.com

Perioadele de păstrare stabilite în tabelul de mai jos reprezintă perioadele minime și maxime de
păstrare a arhivării intermediare a oricărui document care conține date cu caracter personal
ale unei persoane fizice în cadrul Trans Vat RO (cu excepția serviciului de Reprezentare socială,
pentru care perioada legală minimă de păstrare este de 18 luni de la data încheierii perioadei de detașare
a angajatului.
CATEGORII DE DATE ȘI
DOCUMENTE ASOCIATE

Date personale referitoare la

DATE CLIENT
DATE
POTENȚIALI
CLIENȚI

DURATĂ DE PĂSTRARE

5 ani

conturile clienților*
Datele de conectare la spațiul
client
Date de identificare și contact:
-

Denumire
Nume
Prenume
E-mail și telefon

TEXT DE REFERINȚĂ

Art. 110-4 din codul
comercial**

Durata necesară pentru
gestionarea relației
comerciale

n°2016-264 din 21-07-

3 ani de la data colectării
de către responsabil sau
de la ultima întâlnire cu
potențialul client

Art. 5 din Hotărârea

13 luni

Datele de navigare și modulele
cookies de pe site-ul Internet

Art. 5 din Hotărârea
2016

n°2016-264 din 21-072016

Art. 5 din Hotărârea
n°2016-264 din 21-072016

*Se înțelege orice document colectat la semnarea contractului ce conține date personale
despre administrator, salariați sau altă persoană fizică (ex : Certificat constatator, Date bancare, carte
de identitate vehicul, contract…).
**Ca societate ce face parte din grupul Négométal, Trans Vat RO se supune politicilor de arhivare
franceze.
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2.6

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.?

Utilizăm datele Dvs. în conformitate cu termenii prezentului Regulament și cu condițiile generale de
vânzare sau utilizare a produselor sau serviciilor noastre, într-o preocupare constantă pentru
transparența și securitatea datelor Dvs. Respectând aceste obiective, prelucrarea datelor Dvs. se
bazează pe diferite temeiuri legale :
-

Consimțământul persoanei : după ce v-ați dat acordul, în urma unei informări clare, aparente și
precise despre prelucrarea efectuată, pentru unul sau mai multe scopuri specifice, printr-o declarație
scrisă, inclusiv pe cale electronică;

-

Interese legitime: atunci când interesele legitime ale Trans Vat RO sau ale destinatarilor
informațiilor (de exemplu: operatorii de taxare rutieră) pot fi de natură să justifice prelucrarea
datelor Dvs. personale de către Trans Vat RO (exemplu : cererile de asigurare credit, garanție
bancară …)

-

Semnarea unui contract : atunci când datele Dvs. sunt necesare pentru executarea unui contract
de vânzare, unor condiții generale de vânzare sau de utilizare sau executarea măsurilor
precontractuale luate la cererea Dvs.;

-

O obligație legală sau de reglementare: atunci când datele Dvs. sunt transmise unor terțe părți
pentru a răspunde cererilor de informații sau de control din partea autorităților competente (ex :
administrații fiscale sau vamale, inspecția muncii în cadrul Legii Macron)

Aceste operațiuni de prelucrare a datelor sunt efectuate ținând cont de interesele și drepturile
fundamentale ale clienților. Așadar, ele sunt însoțite de măsuri și garanții, asigurând protecția intereselor
și drepturilor Dvs., fiind în echilibru cu interesele legitime pe care le urmărim.

9
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3

CARE SUNT DREPTURILE DVS. ?

În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal (Regulament
UE 2016/679 din 27-4-2016), orice persoană implicată în prelucrarea datelor cu caracter personal are
drepturi care îi permit să își păstreze controlul asupra datelor sale personale. Ne angajăm să respectăm
aceste drepturi și să vă oferim mijloacele de exercitare a acestora, contactându-ne prin:


Curier atașând o copie a unui document de identitate trimis către Responsabilul RGPD, la
următoarea adresă : Négométal SARL, 6 Chemin de Jorlis, 64600 Anglet (Franța) ;



e-mail atașând un document de identitate scanat, cu subiectul
rgpd@negometal.com.

« RGPD », la adresa :

Responsabilul pentru prelucrarea datelor3 se angajează să vă răspundă în termen de 1 lună.

3.1

DREPTUL DE INFORMARE, DREPTUL DE ACCESARE, DREPTUL DE RECTIFICARE ȘI
DREPTUL DE ȘTERGERE

Pentru exercitarea drepturilor Dvs. de informare, acces, rectificare și ștergere, vă oferim posibilitatea :


De informare asupra prelucrării datelor personale, precum și asupra drepturilor Dvs. și
modalităților de exprimare a acestora, având acces la prezentul Regulament încă de la
colectarea datelor Dvs. Mai mult, responsabilul nostru RGDP rămâne la dispoziția Dvs. pentru a
răspunde la toate întrebările Dvs.;



De a accesa toate informațiile care vă privesc pentru a afla dacă aceste date pot fi supuse
prelucrării și pentru a le obține într-un format ușor de înțeles;



De a cunoaște originea informațiilor care vă privesc ;



De a accesa informațiile pe care operatorul de date le-a utilizat în luarea unei decizii în ceea ce
vă privește și de a primi o copie (se pot solicita taxe care nu depășesc costul reproducerii
documentelor) ;



De a solicita ca datele Dvs. să fie, după caz, modificate, completate, actualizate sau
șterse. Operatorul de date se angajează să comunice și celorlalți destinatari ai datelor
modificările aduse, cu excepția cazurilor în care această informare necesită eforturi
disproporționate.

Persoana sau organizația, care individual sau colectiv, stabilește obiectivele și metodele de prelucrare
a datelor Dvs. personale.
10
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3.2

DREPTUL DE OPOZIȚIE

Aveți dreptul să refuzați o prelucrare a datelor pentru un anumit scop sau, atunci când această
utilizare a fost inițial acceptată, să vă opuneți ca aceasta să continue.

3.3

DREPTUL LA PORTABILITATE

Noul drept la portabilitate vă permite să consolidați controlul asupra datelor Dvs. personale. Puteți
solicita recuperarea datelor pe care ni le-ați furnizat anterior, pentru utilizarea lor în scop
personal sau să le transmiteți unui terț, așa cum doriți.

11
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4

MĂSURI DE SECURITATE PENTRU PROTECȚIA DATELOR DVS. CU CARACTER
PERSONAL

Prioritatea noastră reprezintă respectarea drepturilor Dvs. la protecție, securitate și
confidențialitate a datelor Dvs.
Trans Vat RO se angajează să pună în aplicare măsuri de securitate adaptate la gradul de sensibilitate
a datelor cu caracter personal pentru a le proteja împotriva oricăror intruziuni, pierderi, modificări sau
divulgări rău intenționate către terți neautorizați.
La elaborarea, conceperea, selectarea și utilizarea serviciilor noastre bazate pe prelucrarea datelor
personale, Trans Vat RO respectă dreptul la protecția datelor cu caracter personal, încă din momentul
în care sunt concepute.
Întrucât toate datele personale sunt confidențiale, accesul este limitat angajaților Trans Vat RO
furnizorilor de servicii care acționează în numele Trans Vat RO, care au nevoie de acestea în îndeplinirea
sarcinilor lor. Toate personale care au acces la datele Dvs. sunt obligate să respecte confidențialitatea
acestora și se expun unor măsuri disciplinare și/sau altor sancțiuni, în cazul nerespectării acestei
obligații.
Operațiunile care au ca destinatar o terță parte fac obiectul unui contract care asigură protecția datelor
Dvs. personale, precum și respectarea drepturilor Dvs.
În cadrul Trans Vat RO, ne angajăm să protejăm, pe deplin, datele personale pe care ni le încredințați.
În această permanentă preocupare pentru securitate și protecție, vă recomandăm să aveți grijă, astfel
încât să împiedicați orice acces neautorizat la datele Dvs. personale, protejându-vă dispozitivele
(computer, smartphone, tabletă) împotriva accesului nedorit sau chiar rău intenționat, utilizând o parolă
puternică, fiind recomandată schimbarea acesteia în mod regulat.
În cazul în care partajați un dispozitiv, vă recomandăm să vă deconectați după fiecare utilizare.

12
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GLOSAR
« Colectare » reprezintă acțiunea de adunare a datelor cu caracter personal. Aceasta se face, în special,
prin intermediul chestionarelor sau formularelor online;
« Consimțământ » se referă la orice expresie a voinței, liberă, specifică, clară și univocă prin care
acceptați, printr-o declarație sau un alt act în scris, ca datele Dvs. personale să fie supuse procesării;
« Datele personale », desemnează orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă; care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la anumite date de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un utilizator online, sau la
mai multe elemente proprii specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale;
«Grup de întreprinderi», o societate care exercită controlul și societățile pe care le controlează;
« Partajarea datelor » înseamnă rezultatul extinderii bazei de date a clienților cu cea a potențialilor
clienți ai mai multor parteneri ;
« Produse sau servicii » sunt produsele sau serviciile, inclusiv cele tehnologice (site-uri, aplicații și
servicii conexe) oferite de către Trans Vat RO;
« Prospectare comercială » reprezintă acțiunea de cercetare a pieței comerciale în vederea încheierii
unor contracte, comercială însemnând că se referă la comerț.
« Relație comercială » include toate relațiile dintre Trans Vat RO și clienții săi, de exemplu, când
utilizați serviciile și produsele noastre, relația cu departamentul nostru Comercial sau reclamațiile Dvs.
« Responsabilul cu prelucrarea datelor » reprezintă persoana sau organizația care, individual sau
colectiv, stabilește obiectivele și modalitățile de prelucrare a datelor Dvs.;
« Responsabilul RGPD » reprezintă interlocutorul Dvs. pentru toate întrebările referitoare la
prelucrarea datelor Dvs., precum și la drepturile Dvs. și modalitatea de exprimare a acestora. Este, de
asemenea, și persoana de legătură dintre CNIL și grupul Négométal.
« Servicii online » înseamnă serviciile digitale oferite de Trans Vat RO, cum ar fi site-ul Web, aplicațiile,
serviciile conexe sau serviciile mobile ;
« Societate parteneră » se înțelege o societate care, împreună cu o altă societate sau mau multe,
este deținută de aceeași companie-mamă;
« Operator » este persoana care prelucrează datele cu caracter personal în numele persoanei, structurii
sau organismului responsabil cu prelucrarea;
« Terț » se referă la orice altă persoană, alta decât Trans Vat RO sau Dvs. ;
« Prelucrarea datelor personale » înseamnă orice operațiune sau mulțime de operațiuni aplicate
datelor Dvs., indiferent care este suportul pentru servicii online sau procedeul utilizat.
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