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                                                                                 ACORD 
                                                   cu privire la protectia datelor cu caracter personal 
 
 
 

Cu privire la contractul/contractele incheiat/incheiate, comenzile/orice alte relaţii comerciale incheiate intre 
părţi, vă informam că: 
 

Datele cu caracter personal ale persoanelor de contact/reprezentanţi ai ambelor Părti precum si salariaţii 
acestora vor avea acces in derularea prezentului contract, se vor prelucra in condiţiile Regulamentului 
(UE)2016/679-privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia 
datelor). 
 

Parţile, in calitate de operator de date vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de 
contact,derulanţilor de contract etc./reprezentanţilor celeilalte Parţi in scopul exectutarii acestui Contract,precum şi 
pentru a-şi indeplini obligaţiile care îi sunt impuse de legislaţia aplicabila,precum şi in scopuri legitime,cum ar fi 
prevenirea fraudei,realizarea raportarilor interne,aplicarea masurilor de analiza a clientelei conform legislaţiei 
aplicabile etc.,in condiţiile Regulamentului General privind protecţia datelor. 
 

Părţile au obligaţia de a informa direct,conform art.12 si 13 din Regulamentul General privind protecţia 
datelor,reprezentanţii sau salariaţii săi imputerniciţi (persoane de contact,derulant de proiect etc.)in relaţia cu 
cealalta Parte cu privire la prelucrarea datelor de către cealalta Parte, pentru scopuri de gestionare a contractelor 
incheiate de catre Părţi şi reprezentate de aceştia, pentru verificarile si raportarile prevazute de legislaţia 
aplicabila,pentru indeplinirea unei obligaţii legale,cum ar fi Legea 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea 
spălării banilor ,precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de 
terorism,precum si in alte scopuri legitime in funcţie de relaţia contractuala incheiata. 
 

Părţile asigura standardele de securitate cu privire la datele cu caracter personal,aşa cum prevede articolul 
32 din Regulamentul General privind protecţia datelor. Astfel, Părţile se obligă să ia şi să aplice toate masurile 
tehnice si operaţionale adecvate in vederea protejării datelor cu caracter personal impotriva oricaror distrugeri 
accidentale sau ilegale,pierderi,modificari,dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale. 
 

Va rugam sa ne confirmaţi primirea si luarea la cunoşţinta a prezentului Acord. 
 
 
 
      SC MACOFIL SA TARGU-JIU,                                                   Am luat la cunoştinta, 
 
                                                                                                         
                                                                                            Nume………………………………………………… 
                                                                                                         
                                                                                            Prenume……………………………………………… 
                                                         
                                                                                                                           (semnatura,stampila) 
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