
Date personale colectate de VT Trading SRL 

Dacă sunteți client al VT Trading SRL, colectăm şi prelucrăm următoarele date, în scopul 
facturării şi livrării comenzilor: 

o nume, prenumele dvs., în scopul livrării comenzii şi întocmirii facturii fiscale 
conform legislației fiscale în vigoare 

o adresa completă a persoanei către care se livrează comanda: orașul, județul, 
codul poștal, în scopul livrării comenzii şi întocmirii facturii fiscale 

o în cazul în care clientul solicită o altă adresă de livrare: numele, prenumele, o 
adresa secundară de livrare, alta decât cea de facturare şi telefonul persoanei în scopul 
livrării la adresa aleasa de client 

o numărul de telefon, adresa de email, acestea fiind necesare în scopul confirmării 
comenzii clientului şi notificării acestuia cu privire la expedierea comenzii. De asemenea, 
emailul este necesar în scopul confirmării trimiterii comenzii şi a facturii 

o în cazul în care persoana optează pentru înscrierea la newsletter-ul companiei, 
fără a fi client, se colectează emailul în scopul comunicărilor de marketing. 

o banca şi contul bancar al persoanei care a plasat comanda 

 

Dacă sunteți vizitator pe site-ul companiei se înregistrează doar acele date înregistrate 
de către cookie-urile acceptate de către vizitator în momentul primei vizite pe site, prin 
intermediul ferestrei de notificare a politicii de cookie-uri şi descrise în pagina Politica de 
cookie-uri. 

 Daca ați optat pentru înscrierea la newsletter-ul companiei, păstram în scopul 
comunicărilor comerciale adresa de email, precum şi numele dvs. 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal 

 Datele necesare întocmirii facturilor sunt păstrate pe o perioadă necesară 
îndeplinirii obligațiilor legale (fiscale, arhivare) impuse de legile României. 

 Prelucrez datele dvs. cu caracter personal până vă retrageți consimțământul 
pentru prelucrare și doar în măsura și pe durata necesare atingerii scopurilor 
menționate la începutul acestei notificări privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter 
personal. 

 

 



Destinatarii datelor cu caracter personal 

 

 Datele cu caracter personal vor putea fi comunicate următoarelor persoane sau 
entități, sau vor fi accesate de acestea, ca parte a procesului zilnic de lucru: 

o angajaților firmei noastre în scopul unei bune desfășurări a activității 
(confirmarea şi prelucrarea comenzilor plasate în site, întocmirea facturilor şi 
documentelor de expediere) 

o colaboratorilor firmei, limitat, în scopul desfășurării în bune condiții a activității 
firmei (firmele de curierat cu care firma noastră are contract, în scopul livrării 
comenzilor, către furnizorii de servicii de contabilitate) 

o către destinatar în momentul plasării comenzii, prin intermediul emailului folosit 
la plasarea comenzii 

o către furnizorii de servicii de găzduire web 

o către furnizorii de servicii bancare  

o pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și 
limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este 
prevăzută de lege etc. 

o către furnizori ai unor servicii de marketing si promovare, automatizat si 
LIMITAT (prin intermediul cookie-urilor), precum: Google.com, Facebook.com, 
YouTube.com 

 

Informări cu privire la modalitatea de colectare a datelor şi 
la acceptul de colectare 

 

Drepturile persoanelor ale căror date sunt colectate 

a) Dreptul de acces la date şi la informare Aveți dreptul să obțineți o confirmare a 
faptului că VT Trading SRL prelucrează date despre dumneavoastră și să obțineți 
informații despre categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează, 
condițiile de prelucrare și o copie a acestor date. 

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal Aveți 
dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal care nu sunt exacte sau 
complete și pe care VT Trading SRL le are despre dumneavoastră sau de a solicita 



ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care datele nu mai sunt necesare 
pentru scopul lor inițial, în cazul în care vă retrageți consimțământul, în cazul în care 
obiectați și nu am motive pentru continuarea prelucrării, în cazul în care datele au fost 
prelucrate ilegal sau în cazul în care este necesară ștergerea datelor pentru respectarea 
legislației europene sau a legislației românești. 

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să solicitați 
restricționarea prelucrării dacă considerați că datele personale prelucrate sunt inexacte, 
pentru o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal 
sau dacă prelucrarea este ilegală, însă nu doriți să ștergem datele dumneavoastră ori în 
cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru 
scopurile din această politică, dar solicitați datele în vederea intentării unei acțiuni 
legale sau până la verificarea faptului dacă pot continua prelucrarea în interesul meu 
legitim. 

d)  Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare, fără a afecta legalitatea 
prelucrării realizate până la momentul retragerii consimțământului. Aveți dreptul de a 
vă opune prelucrării datelor din motive personale, atunci când prelucrarea se bazează 
pe un interes legitim sau se face în scopuri de marketing direct, inclusiv pentru profilare. 

e)  Aveți dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, respectiv de 
a vă opune prelucrării de date pentru realizarea de profiluri. 

f)   Aveți dreptul la portabilitatea datelor. Acesta este dreptul de a primi datele pe care 
mi le-ați furnizat într-un format structurat, comun și care poate fi citit prin mijloace 
automate, respectiv dreptul de a transfera aceste date unui alt operator, în condițiile în 
care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui 
contract și se realizează prin utilizarea mijloacelor automate. 

g)  Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă sau la instanțele 
de judecată competente. Dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă 
puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal. 

 

 Pentru solicitări legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau 

pentru retragerea consimțământului pentru prelucrare în scopurile menționate mai sus 

vă rog să îmi scrieți la office@vt-trading.ro. 

 

mailto:office@vt-trading.ro

