
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
Va informam ca Transgex SA a adoptat şi implementat o politica de 

colectare si prelucrare a datelor personale, care reglementează modalitatea de 
colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor 
fizice, in cadrul societăţii, in scopul de a asigura protecţia drepturilor si libertăţilor 
fundamentale ale persoanelor fizice si in special a dreptului acestora la protecţia 
datelor cu caracter personal. De asemenea, societatea a numit un responsabil cu 
protecţia datelor cu caracter personal, care poate fi contactat la adresa de e-mail: 
dpo@transgex.ro, sau la sediul societăţii. Transgex SA cu sediul in Oradea, Str. 
Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor, colectează si prelucrează date cu caracter 
personal in special in temeiul unor obligaţii legale, pentru managementul 
resurselor umane si, ocazional, în vederea executării unor contracte. 

 Este posibil să fie necesar să dezvăluim informatiile dvs. pentru a ne 
conforma obligatiei legale de a răspunde la cererile legale ale autoritătilor. Datele 
dvs. cu caracter personal vor fi comunicate doar atunci când considerăm, cu 
bună credintă, că avem obligatia de a face acest lucru în conformitate cu legea.  

Vom stoca informatiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu 
există nici o cerintă legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.  

 
Drepturile persoanelor fizice în legătură cu colectarea si prelucrarea 

datelor cu caracter personal  

Sub rezerva anumitor condiții legale, persoanele fizice au următoarele 
drepturi în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal:  

• dreptul de acces, adică dreptul de a obţine o confirmare din partea 
societăţii că prelucrăm sau nu datele persoanei solicitante, iar dacă da acces la 
aceste date, precum si informaţii despre cum sunt acestea prelucrate  

• dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau 
inexacte  

• dreptul la modificarea oricăror date cu caracter personal  

• dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor cu 
caracter personal ale persoanei respective (în cazul în care colectarea si 
prelucrarea datelor se face in temeiul unei obligaţii legale restricţionarea utilizării 
poate avea un caracter limitat sau poate sa nu aibă efect);  

• dreptul de a face o plângere privind modul în care gestionăm datele 
dumneavoastră cu caracter personal şi eventuale încălcări ale drepturilor 
persoanei respective;  

• dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal se refera la faptul că 
poţi primi datele într-un format structurat, care poate fi citit automat si la faptul ca 
poţi solicita ca datele sa fie transmise direct altui operator;  

• dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal ale persoanei 

fizice/dreptul de a fi uitat, în situațiile în care persoana si-a retras 

consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă 
este contrară legii si nu mai exista alt temei juridic pentru prelucrare.  

 



Modalităţi de exercitare a drepturilor cu privire la datele cu caracter 
personal  

Pentru exercitarea unuia din drepturile prevăzute mai sus şi pentru 
adresarea de întrebări sau transmiterea unor nemulţumiri legate de acest 
subiect, orice persoana va putea formula cerere scrisă, datată, semnata si 
trimisa pe adresa societăţii : Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor sau 
prin e-mail la adresa dpo@transgex.ro. Este posibil să solicitam dovedirea 
identităţii comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne 

conforma cu obligaţiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea 
neautorizată a datelor. Persoana nemulţumită de răspunsul societăţii sau care 
consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă legislaţia în 

vigoare, va putea înainta o plângere către Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. 
Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucureşti, România.  

Asigurarea securităţii datelor cu caracter personal  
Am luat masuri pentru protectia datelor dvs. cu caracter personal 

împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau 
distrugere.  

 


