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Informații despre protecția datelor  

în cazul prelucrării datelor cu caracter personal ale contactelor furnizorilor/clienților 

 

 
În cele ce urmează vă vom oferi informații despre modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră (în 
calitate de persoană vizată, în cazul în care sunteți un angajat al furnizorului, director general, acționar și/sau 
orice altă persoană implicată de către furnizor în încheierea și executarea relației de afaceri cu orice entitate 
DRÄXLMAIER) și despre drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră personale. 

I. Operator 

Operatorul de prelucrare a datelor, în sensul art. 4 p. 7 din Regulamentul general UE privind protecția datelor 
(în continuare „RGPD”), în cadrul administrării centralizate a furnizorilor pentru Romania, sunt 

➢ DPR Dräxlmaier Procese de Producție Romania SRL, Timișoara, Str. Calea Stan Vidrighin 9A, județ 
Timiș, România 

➢ DAR Dräxlmaier Automotive SRL, Timișoara, Str. Calea Stan Vidrighin 9A, hala 1, județ Timiș, 
România 

➢ Sisteme de Producție Cablaje SRL, Timișoara, Str. Calea Stan Vidrighin 9A, hala 1, județ Timiș, 
România 

➢ DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL, Satu Mare, Str. Vulturului nr. 34, Satu Mare, 
România 

➢ DTR Dräxlmaier Sisteme Tehnice Romania SRL, Codlea, Str. Vulcanului nr.15,  Brașov, România 

II. Responsabilul cu protecția datelor  

Responsabilul cu protecția datelor al societății de mai sus poate fi contactat la următoarea adresă: 

 

Responsabilul cu protecția datelor  

privacy@db-law.ro 

III. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

Următoarele categorii de date cu caracter personal sunt colectate de către noi și provin din următoarele surse 
de date: 

Categoria de date cu caracter personal și sursa de date 

Datele de contact pentru profesionale ale angajaților furnizorilor și, dacă este cazul, date suplimentare 
despre administratori și acționari/asociați și, dacă este cazul, a oricăror alte persoane implicate de către 
furnizor în încheierea și executarea relației comerciale. Aceste date de contact comercial includ în special: 

• Formula de adresare 

• Funcția 

• Numele, prenumele, detalii de identificare (data nașterii, localitate, naționalitate, cetățenie, 
semnătură) 

• Adresa de corespondență 

• Datele de contact pentru afaceri (adresa de e-mail, numărul de telefon și, dacă este cazul, 
numărul de fax) 

Aceste date le obținem de la dvs. (furnizor sau direct de la persoana vizată) sau, dacă este absolut 
necesar, din surse aflate la dispoziția publicului (de ex. Registrul Comerțului, autorități, Internet). Aici se 
aplică întotdeauna principiul minimizării datelor și celelalte principii și obligații prevăzute de GDPR. 

 

IV. Scopul prelucrării datelor și temeiul juridic 

mailto:privacy@db-law.ro
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Scopul prelucrării și temeiul juridic 

Scopul prelucrării este  

• Inițierea, stabilirea și îndeplinirea relației de afaceri. 

În cazul angajaților, administratorilor, asociaților furnizorului și, după caz, a oricăror alte persoane 
implicate de furnizor în încheierea și executarea relației de afaceri, temeiul juridic este în mod 
normal art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD, deoarece Operatorul poate invoca un interes legitim pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale lor în contextul inițierii, stabilirii și îndeplinirii relațiilor 
de afaceri. În cazul reprezentanților legali ai furnizorilor, temeiul juridic al prelucrării poate fi și art. 
6 alin. 1 lit. b) din RGPD, deoarece prelucrarea poate fi necesară pentru măsuri precontractuale și 
contractuale. Dacă datele cu caracter personal sunt transmise autorităților (de ex. autorităților 
fiscale), temeiul juridic al prelucrării este art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD. 

 

V. Destinatarul datelor sau categoria destinatarilor 

Operatorul face parte din Grupul DRÄXLMAIER și colaborează cu alte companii specializate ale Grupului. Prin 
urmare, datele cu caracter personal pot fi transmise către alte companii ale Grupului DRÄXLMAIER, în special 
în contextul inițierii, stabilirii și îndeplinirii relației de afaceri specifice sau a unei comenzi. 

Dacă există o obligație legală, datele cu caracter personal sunt transmise autorităților publice, de exemplu 
autorități de anchetă, instanțe judecătorești, autorități fiscale, locale și de supraveghere. 

În contextul inițierii, stabilirii și executării relației de afaceri, datele cu caracter personal pot fi transmise, de 
asemenea, clienților, subcontractanților, persoanei împuternicite de operator, avocaților și notarilor, 
autorităților publice, firmelor de audit, firmelor de colectare a plăților, prestatorilor de servicii financiare, 
consultanților fiscali, auditorilor sau agențiilor de rating. 

VI. Transferurile de date către state terțe 

Grupul DRÄXLMAIER este o corporație care operează la nivel mondial. În cadrul relațiilor noastre de afaceri, 
datele cu caracter personal pot fi transmise și unor companii ale Grupului situate în afara UE. În acest sens, 
ne asigurăm că sunt respectate principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și condițiile 
prevăzute în art. 44 și următoarele din RGPD, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor în toate 
cazurile.  
Un nivel adecvat de protecție a datelor este garantat prin clauzele contractuale standard ale UE.  

Accesul la datele stocate în UE este posibil și dintr-o țară aflată în afara UE, prin intermediul accesului cu drept 
de administrare deoarece funcționalitatea sistemelor este asigurată deseori conform principiului Follow-the-
Sun (non-stop). În aceste cazuri, accesul la date are loc numai dacă există o decizie a Comisiei Europene 
privind caracterul adecvat pentru țara respectivă, am convenit cu prestatorii de servicii clauzele contractuale 
standard prevăzute de Comisia Europeană pentru aceste cazuri sau compania respectivă și-a stabilit reguli 
corporatiste obligatorii, care au fost recunoscute de autoritățile pentru protecția datelor. 

Pentru informații suplimentare despre măsurile pe care le-am luat, vă rugăm să ne contactați la 
privacy@draexlmaier.com.   

 

VII. Durata stocării 

Stocăm datele personale ale dvs. (ale persoanei vizate) atât timp cât acest lucru este necesar pentru scopurile 
indicate mai sus, pentru care sunt colectate sau prelucrate în alt mod, pentru îndeplinirea unei obligații legale 
la care suntem supuși sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.  

După terminarea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea sunt șterse sau distruse, 
în funcție de suportul pe care sunt stocate. 

mailto:privacy@draexlmaier.com
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VIII. Drepturile dvs. ca persoană vizată 

În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:  

Drepturile dvs. / observații  

Conform articolului 15 din RGPD, aveți dreptul la informare privind datele cu caracter personal 
prelucrate care vă privesc. 

Conform articolului 16 din RGPD, aveți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte 
și de a le completa pe cele incomplete. Vă rugăm să rețineți limitările din art. 34 al Legii federale 
privind protecția datelor cu caracter personal (BDSG). 

Conform articolului 17 din RGPD, aveți dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, în situațiile 
reglementate în mod expres de lege, (în special atunci când consimțământul este retras sau în cazul 
în care datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal). Vă rugăm să rețineți limitările din 
art. 35 al Legii federale privind protecția datelor cu caracter personal (BDSG). 

Conform articolului 18 din RGPD, aveți dreptul la restricționarea prelucrării, în situațiile 
reglementate în mod expres de lege (în special în cazul în care exactitatea datelor cu caracter 
personal respective este contestată pentru perioada care permite verificarea exactității acestor date 
cu caracter personal sau în cazul în care prelucrarea este ilegală și nu se dorește ștergerea datelor 
cu caracter personal, ci doar restricționarea acestora)..  

Conform articolului 20 din RGPD, daca este aplicabil, aveți dreptul la portabilitatea datelor. Acest 
drept se aplică, printre altele, în cazul în care prelucrarea are ca temei juridic consimțământul 
persoanei vizate. 

În măsura în care datele se bazează pe interese legitime (art. 6 alin. 1 lit. f) din RGPD), aveți dreptul 
la opoziție față de prelucrare, conform art. 21 alin. 1 din RGPD.  

În acest caz, datele nu mai sunt prelucrate în acest scop, cu excepția cazului în care se demonstrează 
că există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea, și care prevalează asupra 
intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau 
apărarea unui drept în instanță. Informații suplimentare despre dreptul dvs. la opoziție pot fi găsite 
mai jos, la punctul XIII.   

Dacă apreciați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă legislația aplicabilă, puteți depune 
oricând o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor, conform articolului 77 din 
RGPD. 

Acest drept se aplică indiferent de orice alte căi de atac administrative sau judiciare. 

 

 

În interesul prelucrării ordonate și pentru a evita întârzierile în prelucrare, vă rugăm să folosiți următoarele date 
de contact:  

 

supplier-dsgvo@draexlmaier.com 

 

IX. Cerințe sau obligații privind furnizarea 

Ne furnizați numai acele date cu caracter personal care sunt necesare pentru inițierea, stabilirea și îndeplinirea 
relației de afaceri sau pe care trebuie să le colectăm pe baza reglementărilor legale. Nu sunteți obligat să ne 
furnizați date cu caracter personal. Dar dacă nu ne furnizați astfel de date, nu vom putea să inițiem, după caz, 
să stabilim și să îndeplinim relația de afaceri posibilă cu dvs. 

X. Procesul decizional automatizat 

Menționăm faptul că noi nu aplicăm un proces decizional automatizat.  
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XI. Utilizarea paginii de start 

 
Dacă ne contactați prin pagina de start a Grupului DRÄXLMAIER, vă rugăm să respectați informațiile generale 
privind protecția datelor furnizate acolo: 

https://www.draexlmaier.com/en/footer-navigation/data-protection/ 

 

XII. Clauza de modificare 

Deoarece procesul nostru de prelucrare a datelor poate fi modificat, această notă privind protecția datelor este, 
de asemenea, modificată în timp. Ediția curentă a acestor prevederi privind protecția datelor poate fi găsită și 
pe www.draexlmaier.com.  

 

XIII. Informații privind dreptul dvs. (persoana vizată) la opoziție conform articolului 21 din RGPD 

Dreptul la opoziție specific cazului:  

Aveți dreptul (ca persoana vizată), în orice moment, de a vă opune, din motive legate de situația particulară 
în care vă aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera f) RGPD (prelucrarea datelor pe baza 
unui echilibru de interese) a datelor cu caracter personal care vă privesc. 
 
În cazul unei opoziții, nu mai prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care 
demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra 
intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau 
apărarea unui drept în instanță. 

Destinatarul și forma opoziției  

Opoziția poate avea loc în orice formă. Prelucrarea opoziției dvs. este mai facilă pentru noi, dacă o transmiteți 
la următoarea adresă de e-mail, cu subiectul „Opoziție”, indicând numele dvs., denumirea companiei și adresa 
companiei:  

 supplier-dsgvo@draexlmaier.com 
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