Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Securitatea informațiilor personale este un aspect atent urmărit în cadrul societății J&R Enterprises SRL.
Astfel, societatea noastră vă asigura protecția datelor personale în conformitate cu prevederile stabilite
în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date.
Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau
indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici de
natură fizică, psihologică, mentală, economică, culturală sau de identitate socială.
Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor interacțiunilor cu
website-ul https://www.jaren.ro precum și altor situații, așa cum sunt descrise în acest document.

Datele personale pe care le prelucrăm
datele dumneavoastră de identificare (numele complet);
• datele dumneavoastră de contact (de ex.: nr. de telefon, e-mail, etc.)
• date cu ocazia vizitării website-ului https://www.jaren.ro, obținute cu ajutorul cookie-urilor
(adresa IP, durata vizitei, locația dispozitivului cu care te loghezi, istoricul interacțiunilor
dumneavoastră, date de protocol, browser-ul folosit, etc.)
•

Scopul colectării datelor personale
Colectarea datelor dumneavoastră personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile
avute în vedere de către J&R Enterprises SRL și se va limita strict la acestea:
1. Activități privind achiziționarea de servicii/produse;
• încheierea și executarea contractului și prestarea serviciilor;
• alte activități și acțiuni derivate din încheierea și executarea contractului.
2. Activități desfășurate ca parte din procedurile pentru cunoașterea clientelei;
3. Profilarea, in scop de marketing direct, clientilor care viziteaza website-ul https://www.jaren.ro, pe
baza cookie-urilor existente.
Orice prelucrare a datelor dumneavoastră în scopurile menţionate anterior are la bază unul dintre
următoarele temeiuri:
Executarea unui contract (de ex. contractul privind achiziționarea unor servicii /produse) – sunt
prelucrate următoarele date personale: datele dumneavoastră de identificare (în calitate de client
persoană fizică sau de reprezentat ori alt angajat al unui client persoană juridică), datele de contact
și poziția dumneavoastră;
• Îndeplinirea unor obligații prevăzute de dispozițiile legale în sarcina J&R Enterprises SRL.
• Acordul dumneavoastră, dat cu ocazia vizitării website-ului https://www.jaren.ro.
•
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Colectarea, stocarea si securitatea datelor personale
Colectăm datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar atât în momentul în care suntem
contactați de dumneavoastră (de ex. pentru întocmirea unei oferte de servicii /produse), sau la momentul
inițierii obligațiilor contractuale, cât și ulterior, pe parcursul desfășurării relației contractuale. Vă
informăm că sunteți liber(ă) să decideţi dacă să ne furnizați aceste date personale. Cu toate acestea, în
lipsa acestora, desfășurarea raporturilor contractuale nu va fi posibilă.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră prin formulare
scrise, contracte si/sau alte acte similare, telefonic sau pe email și prin cookie-urile site-ului
https://www.jaren.ro, pe care il vizitați (pe baza acordului dumneavoastră). În mod auxiliar, colectăm și
datele personale ale dumneavoastră care sunt disponibile pe site-uri publice de specialitate si/sau alte
surse publice de informații în vederea contactării dumnevoastră pentru o posibilă colaborare.
Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp, la stabilirea acesteia
fiind luat în considerare momentul încetării raporturilor contractuale, precum și orice obligații legale
existente de retenție a unor date peste această perioadă.
J & R ENTERPRISES SRL poate să furnizeze datele personale ale utilizatorului, altor entități, care sunt
în relație de parteneriat, dar cu condiția păstrării confidențialității, care oferă garanția că datele personale
sunt păstrate în siguranță conform legislației în vigoare.
Acești parteneri pot fi: firme de expediție sau curierat, firme de servicii de marketing, firme de servicii
bancare sau de plată, asiguratori sau companii care dezvoltă interfațe și programe software personalizate
pentru J & R ENTERPRISES SRL.
Pentru noi, securitatea, integritatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt
foarte importante. J & R Enterprises SRL va lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate
necesare în acest sens.

Modificări aduse acestei politici de informare
J & R Enterprises SRL poate modifica această politică de informare fără o notificare prealabilă, în
funcţie de cerinţele legislative în vigoare. Când vom aduce modificări acestei adrese de informare, vom
menționa data la care informaţiile au fost actualizate. Vă recomandăm să recitiţi periodic politica noastră
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a vă informa asupra modului în care societatea
noastră vă protejează datele cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră
Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoatră cu caracter personal:
•

Dreptul la informare.
• Dreptul de a solicita accesul la datele personale ale dumneavoastră pe care le prelucrează
societatea.
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•

Dreptul de a solicita rectificarea datelor personale incorecte, incomplete sau neactualizate, precum
și ștergerea datelor dumneavoastră personale, spre exemplu în cazul în care prelucrarea acestora
nu este necesară sau este nelegală sau atunci când vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea
acelor date pentru care anterior ați consimțit. Datele personale a căror retenție se face în
conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse.
• Dreptul de restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, la solicitarea
dumneavoastră și în situațiile prevăzute de lege.
• Dreptul la opozitie, respectiv va puteți exercita dreptul de a obiecta cu privire la datele personale
care nu sunt cerute de dispoziții legale imperative, care nu sunt necesare pentru executarea
contractului încheiat cu Societatea și care nu sunt solicitate de către Societate pe baza intereselor
sale legitime. De asemenea, aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul cu privire la datele
personale astfel furnizate, retragere ce poate fi exprimată oricând și care conduce la ștergerea
datelor personale respective din baza noastră de date în cel mai scurt timp; cu privire la celelalte
date personale colectate în temeiul unei obligații legale sau în temeiul unui interes legitim al
Societății, retragerea consimțământului nu produce niciun efect.
• Dreptul la portabilitatea datelor
Dacă aveţi orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriţi să ne
adresaţi o solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dumneavoastră cu privire la
prelucrarea datelor personale, ne puteți contacta la sediul nostru din Bucureşti, Bd. Pache Protopopescu
nr.25, et.4, Sector 2 sau folosind datele de contact, aflate pe website-ul https://www.jaren.ro (telefon, email, formular de contact).
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