
Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale 

 

Această notă de informare vă oferă informații detaliate cu privire la protecția datelor 
dumneavoastră personale având în vedere contractul de prestări servicii de salubrizare pe 
care intenționați să îl încheiați cu societatea noastră. 

 

Cine suntem 

RETIM ECOLOGIC SERVICE SA, cu sediul în Mun. Timișoara str. Oituz Nr. 3/A, județ Timiș, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/56/1997, având CUI 9112229, nr. de tel. 
0256/499.537, email secretariat@retim.ro, în calitate de operator de date cu caracter personal 
(“Retim”). 

Ce date personale prelucrăm 

Prin completarea prezentului formular colectăm și prelucrăm numele și prenumele 
dumneavoastră, CNP-ul, domiciliul, copie carte de identitate, email, telefon fix, telefon mobil 
și adresa punctului de colectare. În cazul în care refuzați să ne furnizați datele dumneavoastră 
personale necesare pentru încheierea contractului de prestări servicii de salubrizare, ne vom 
găsi în situația în care nu vom putea încheia acest contract. 

De ce prelucrăm datele dumneavoastră personale 

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopul încheierii și desfășurării contractului de 
prestări servicii de salubrizare și pentru menținerea unei corespondențe cu dumneavoastră 
strict pentru derularea acestui contract. 

Cine va avea acces la datele dumneavoastră personale 

Datele colectate vor fi transmise angajaților autorizați Retim care se ocupă de încheierea și 
executarea contractului pe care urmează să îl încheiați, precum și autorităților și/sau 
organismelor publice, dacă este cazul. Datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate 
în afara Spațiului Economic European. 

Cât timp reținem datele dumneavoastră personale 

Vom reține datele dumneavoastră pesonale pentru o perioadă de maximum 10 ani, cu 
excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (de ex. 
intentarea unei acțiuni în justiție împotriva Retim). Ulterior expirării acestor termene, datele 
dumneavoastră vor fi șterse/distruse. 

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita 

Beneficiaţi de dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea 
datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării si dreptul la 
portabilitatea datelor. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să 
ne transmiteți o solicitare scrisă, datată și semnată, la adresa de email – dpo@rerdata.ro, sau 
să ne contactați telefonic la 0725 554 946.   

Pe lângă cele de mai sus, aveți dreptul să depunți o plângere la Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – adresa: București, B-dul G-ral. 
Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, nr. de tel. 031 805 9211 
(www.dataprotection.ro), în cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu 
nerespectarea legislației în vigoare. 
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