B2B-GDPR

ACORD
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având in vedere modificările legislative aduse de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor), numit in continuare „GDPR",
Subsemnatul / Subsemnata _____________________________________________________________,
având funcția de __________________________________________________________, în cadrul societății
___________________________________________________, având număr telefon
mobil
________________________, adresa de e-mail ________________________________________________,
declar pe propria răspundere că:
•

Sunt de acord cu prelucrarea de către MELINDA-IMPEX INSTAL SRL (,.MELINDA INSTAL") a
datelor mele cu caracter personal si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu
caracter special prelucrate in condițiile Art. 9 alin. (2) GDPR, indispensabile in vederea
furnizării de bunuri si servicii, cu respectarea legislației specifice in vigoare, inclusiv a
legislației privind arhivarea, în conformitate cu Politicile interne ale MELINDA INSTAL si cu
respectarea principiului reducerii la minimum a datelor.
□ sunt de acord

•

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de MELINDA INSTAL
pentru scopuri statistice, respectiv de marketing, newsletter, acțiuni de direct mailing,
oferirea de produse si servicii, reclama, sa fiu contactat si sa primesc informații relevante de
la MELINDA INSTAL sau de la persoane împuternicite expres de MELINDA INSTAL in acest
sens, in vederea îmbunătățirii serviciilor pe care MELINDA INSTAL mi le oferă.
□ sunt de acord

•

□nu sunt de acord

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie prelucrate de MELINDA INSTAL
pentru scopuri administrative, respectiv transmitere de mesaje non-comerciale sau de
tip administrativ, in vederea îmbunătățirii serviciilor pe care MELINDA INSTAL mi le
oferă, precum și pe magazinul online B2B (business to business) în vederea creării unui
cont de utilizator.
□ sunt de acord

•

□nu sunt de acord

□nu sunt de acord

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrări automate, inclusiv profilare privind comportamentul meu in
calitate de client MELINDA INSTAL, pentru a primi oferte personalizate, in vederea
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imbunatatirii serviciilor pe care MELINDA INSTAL mi le ofera, cu respectarea masurilor de
protectie prevazute in Art. 22 alin. (3) GDPR.
□ sunt de acord
•

□ nu sunt de acord

Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal sa fie transferate in afara Spatiului
Economic European (,.SEE") catre parteneri MELINDA INSTAL, in vederea realizarii scopurilor
prevazute in nota de informare si am luat la cunostinta de riscurile potentiale ce ar putea
insoti un asemenea transfer, în conformitate cu conditiile Art. 49 GDPR.
□ sunt de acord

□ nu sunt de acord

Am înțeles ca datele mele cu caracter personal sunt absolut necesare pentru obținerea bunurilor si serviciilor
din partea MELINDA INSTAL si ca refuzul de a le furniza poate bloca procesul de ofertare adaptat cerințelor
si nevoilor mele și activitățiile mele desfășurate de către mine pe magazinul online B2B (business to
business) implică răspunderea mea personală.
Am înțeles că am dreptul, potrivit Art.7 alin. (3) GDPR, sa îmi retrag consimțământul privind fiecare dintre
aspectele de mai sus, oricând, prin modalitățile indicate în nota de informare, și că retragerea
consimțământului nu va afecta prelucrările de date desfășurate în mod legitim, până la exercitarea
acestui drept.

Semnătura: ___________________

Data: _______________
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