
 
 

 
 

 

Nota Informare – Prelucrare Date cu Caracter Personal 
Contracte Infrastructură 

(denumită în continuare “Nota” și/sau “Informarea”) 
 

RCS&RDS S.A., cu sediul în București, Str. Dr. Staicovici, Nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 
2, sector 5, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/12278/1994, CUI RO 5888716, fax 
+40314004441, în calitate de operator de date cu caracter personal (denumimtă în continuare 
“Operatorul” și/sau “Societatea”). 
 
Operatorul emite prezenta Informare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal, respectiv cu privire la drepturile de care beneficiați conform Regulamentului 
(UE) nr. 679/2016 (“GDPR”), categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, temeiul prelucrării 
și durata prelucrării și/sau stocării datelor. 
 
Scopul prelucrării datelor este acela de încheiere și executare (derulare) a contractului încheiat 
de către Operator cu persoana vizată și, după caz, transferul drepturilor și obligațiilor de la o 
parte către cealaltă, temeiul acestor prelucrări fiind cel al încheierii și executării (derulării) unui 
contract la care persoana vizată este parte. 
 
Categoriile de date prelucrate, date care sunt obținute fie direct la persoanele vizate și/sau care 
fie derivă din derularea unor contracte referitoare la rețeaua și infrastructura Operatorului, sunt: 
 

• datele de identificare cuprinse în contractele încheiate de către Operator cu persoanele 
vizate; 

• datele care se regăsesc și/sau care derivă din documentele, actele și/sau contractele 
tansmise către RCS & RDS, acte necesare încheierii și/sau executării (derulării) 
contractului 

 
Conform GDPR, în ceea ce privește datele cu caracter personal, aveți posibilitatea să vă exercitați 
următoarele drepturi:  
 

• dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate de către Operator; 

• dreptul la rectificarea (actualizarea) datelor cu caracter personal; 

• dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal; 

• dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal; 

• dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, în măsura în care portabilitatea este 
fezabilă din punct de vedere tehnic; 

• dreptul la opoziție; 

• dreptul de a-și retrage oricând consimțământul (când prelucrarea este bazată pe 
consimțământ); 

• dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere 
(www.dataprotection.ro); 

http://www.dataprotection.ro/


 
 

 
 

• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv 
crearea de profiluri și dreptul de a vă adresa justiției. 

 
Pentru exercitarea drepturilor, cu excepția dreptului de a vă adresa justiției, ne puteți transmite 
o solicitare prin intermediul e-mail-ului (responsabilprotectiadatelor@rcs-rds.ro) sau la 
coordonatele din preambulul acestei Informări. 
 
Termenul standard de răspuns este de o lună, iar în situația în care formularea răspunsului 
necesită analiza unui volum ridicat de documente/informații, opinia unor terți etc., acest termen, 
conform GDPR, poate fi prelungit cu maximum 2 luni, situația în care vă vom inform despre 
această prelungire în intervalul inițial de o lună. 
 
Datele sunt prelucrate, în cazul unui transfer de drept, pe întreagă durată de existență a acestui 
drept (contractul reprezentând dovada transferului către Operator), iar în orice alte situații, 
datele se vor prelucra pentru o perioadă de 5 ani calculată de la data de 1 iulie a anului următor 
încetării Contractului. 
 
Datele prelucrate pentru îndeplinirea scopurilor descrise în prezenta Informare nu sunt 
transferate în afara Spațiului Economic European, dar vor putea fi dezvăluite unor societăți 
specializate în servicii de curierat, societăți specializate în oferirea unor servicii de cadastru și/sau 
topografie, agențiilor de cadastru și publicitate imobiliară și/sau, după caz, 
mandatarilor/reprezentaților RCS & RDS însărcinați cu negocierea contractului. 
 
În situația prelucrării datelor unor alte persoane vizate, altele față de cele cu care sunt parte în 
contractul încheiat de către Operator, declarați și înțelegi că prezenta Informare trebuie adusă și 
la cunoștința acestora. 
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