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COMTEC NET S.R.L. este inscrisa in Registrul de evidenta al Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro)
sub nr. 10175.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

1. Toate datele personale colectate, stocate şi prelucrate se supun principiilor de
prelucrare stipulate în Legea 677/ 2002, art. 4.
2. Această responsabilitate se extinde asupra datelor cu caracter personal
prelucrate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, dar şi asupra celor care fac
obiectul unui sistem de evidenţă manual sau care sunt destinate să fie incluse într-un
asemenea sistem.
3. Ca parte a instruirii şi pregătirii profesionale, personalul desemnat va fi informat
asupra circumstanţelor în care le este permisă accesarea, prelucrarea şi dezvăluirea
datelor cu caracter personal, conform sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin prin fişa
postului.
4. Personalul desemnat va prelucra date cu caracter personal doar în
scopul/scopurile declarate de operator, care trebuie să fie determinate, explicite şi
legitime.
5. Respectarea Codului de conduită privind prelucrarea datelor cu caracter personal
este o condiţie în atribuirea accesului la datele cu caracter personal, iar personalul
desemnat este obligat să cunoască prevederile Codului şi să participe la seminariile
de instruire, conform cerinţelor.
6. Accesul persoanei vizate la datele personale care o privesc şi sunt prelucrate de
SC COMTEC NET SRL este un drept fundamental stabilit prin Legea 677/ 2002.
7. Datele colectate vor fi exacte si, daca este cazul, actualizate; in acest scop se vor
lua masurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere
al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate, sa fie
sterse sau rectificate.
8. Datele vor fi stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate
strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care
vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durata mai mare decat cea
mentionata, in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, se va face cu
respectarea garantiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevazute in
normele care reglementeaza aceste domenii, si numai pentru perioada necesara
realizarii acestor scopuri.
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