
 

Îndrumar de administrarea datelor 
 

pentru parteneri 

 

Prezentul îndrumar stabilește regulile firmei ABL&E-JASCO România Comerț si Servicii SRL 

privitoare la administrarea și protecția datelor personale ale partenerilor. 

 

Administratorul datelor: ABL&E-JASCO România Comerț si Servicii SRL 

adresa: strada Miko Imre nr. 8, tronson B, parter, RO-400499 Cluj-Napoca, Tel/Fax: 0264-594286, 

Tel: 0744-787803 

web: www.ablelab.com;   E-mail: ablerom@ablelab.com 

Cod fiscal: RO9046834, Nr. ord. reg. comerțului: J12/2033/96 

Vizați: partenerii firmei ABL&E-JASCO România Comerț si Servicii SRL 

 

Gama datelor administrate, scopul, baza juridică și durata administrării datelor 

Datele personale sunt prelucrate de către administratorul datelor în scopul de contractare, onorare a 

contractelor, pentru contactare și afaceri. 

 

Datele personale ale partenerilor ajung în posesia administratorului de date prin acordul voluntar a 

persoanelor vizate, respectiv prin intermediul angajatorului acestuia. Comunicarea datelor către 

administratorul datelor are loc pe calea convorbirilor telefonice, sau pe calea corespondenței 

electronice și poștale.  

 

Gama datelor personale prelucrate de administratorul datelor: numele, adresa, numărul de telefon și 

adresa de email al angajatorului. 

 

Datele personale prelucrate sunt stocate până la retragerea acordului persoanelor vizate. Facturile și 

contractele sunt stocate, în conformitate cu legile fiscale, pentru o perioadă de 10 ani. 

 

Administratorul datelor nu apelează la serviciile unui procesator de date. 

Nu are loc crearea de profiluri, nici prelucrarea automată a datelor. 

 

Proprietarul imobilului are instalat un sistem de supraveghere cu camere video. Despre locația 

acestora, stocarea și prelucrarea datelor acestora, clienții pot solicita informații de la proprietarul 

imobilului. Nu utilizăm un sistem de monitorizare electronică în birourile companiei. 

 

 

Cercul persoanelor îndrituite la accesarea datelor 

La datele personale specificate au acces angajații noștri în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu 

(prelucrarea comenzilor, facturare, ținere de legătură). 

 

Securitatea procesării datelor, măsuri de protecția datelor 

Datele personale furnizate de către parteneri, administratorul datelor le păstrează pe calculatoare 

personale, pe serverul și pe actele aflate în biroul firmei, la adresa: str. Miko Imre 8, Cluj-Napoca, 

400499. Calculatoarele personale se conectează la server pe bază de parolă. Calculatoarele au 

protecție prin firewall. Biroul se încuie și doar angajații firmei și proprietarul imobilului au acces la 

chei.  

Nu păstrăm datele personale ale clienților noștri pe computere într-o bază de date separată. 

Angajații cunosc îndatoririle de administrare a datelor ce le revin, le respectă, cunosc consecințele 

administrării necorespunzătoare. 

Pagina noastră web și cele asociate, www.ablelab.com (jasco.hu, jasco.pl, jasco.ro, ablelab.eu), 

folosește serviciul de analiză web Google Analytics al firmei Google Inc., pentru evaluarea statistică 

a utilizatorilor. Acest serviciu Google utilizează cookie-uri pentru a colecta informații și pentru a 
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efectua rapoarte din datele statistice privind utilizarea paginii web, fără a identifica individual 

utilizatorii pentru Google sau pentru operatorul paginii web. Cookie-ul principal folosit de Google 

Analytics esta coookie-ul ”_ga”. Vizitatorii pot interzice utilizarea de cookie-uri în browser-ul propriu 

de internet, respectiv pot șterge coookie-ul de pe calculatorul propriu. Setările legate de cookie-uri de 

regulă se găsesc în meniul Instrumente/Setări/Opțiuni ale browser-elor, sub Securitate/Istoric/Setări 

individuale, cu numele de cookie, tracking sau urmărire. 

 

Nu trimitem clienților buletine de știri sau materiale promoționale. Materialele informative le 

trimitem pe cale electronică sau prin poștă cu acordul prealabil al clientului; la cererea clientului pe 

cale electronică sau prin poștă, trimiterea acestor materiale este oprită imediat. 

 

Persoana responsabilă pentru protecția datelor: administratorul firmei 

 

Administratorul datelor informează persoana vizată înainte de obținerea acestora despre datele de 

contact al administratorului, despre datele personale necesare, scopul, baza legală și durata procesării 

acestor date. 

 

Drepturile persoanelor afectate de administrarea datelor 

- Persoana vizată are dreptul să solicite informații despre faptul dacă se colectează date 

privitoare la ea și poate avea acces la aceste date personale prelucrate de administratorul 

datelor. 

- Persoana vizată poate solicita corectarea inexactităților datelor personale. 

- Persoana vizată poate solicita restricționarea administrării datelor personale și ștergerea 

acestor date. 

- Persoana vizată are dreptul de a protesta împotriva procesării datelor personale. 

 

Raportarea încălcărilor drepturilor legate de date personale (incidente de confidențialitate) 

În caz de reclamație, plângerea trebuie depusă în scris la administratorul datelor, pe care acesta o va 

analiza și va lua măsurile necesare, în termen de 15 zile. 

 

Reclamații se pot depune la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, 

tel: +40-318059211, fax: +40-318059212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web: 

www.dataprotection.ro 

 

Puteți apela la o instanță cu jurisdicție teritorială. 

 

 

 

 

Cluj-Napoca, 01 aprilie 2019 

 

 

 

 

 ____________________________________ 

Ionel Sarachie 

ABL&E-JASCO România S.R.L.  
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