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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Acest website aparține și este administrat de către SC Resourcing Innovation SRL, organizație românească. 

Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeană prin Regulamentul General pentru Protecția 

Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legislația română în vigoare, SC Resourcing Innovation 

SRL își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile 

declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor, e-

mailurilor sau aplicațiilor noastre web. 

Scopul colectării datelor precizate mai sus este cel declarat în secțiunea în care vă sunt solicitate datele dvs. și în 

funcție de opțiunile selectate, iar prin scop se poate identifica una sau mai multe din următoarele situații: 

• pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor SC Resourcing Innovation SRL astfel încât să vină în 

întâmpinarea nevoilor utilizatorilor și pentru a furniza noutăți despre produsele și serviciile oferite; 

• reprezintă livrarea, facturarea și comercializarea online de produse și/sau servicii incluzând facturarea și 

livrarea acestora; 

• transmiterea newsletter-ului și a informărilor ocazionale; 

• prestarea serviciilor de reclamă, marketing și publicitate. 

• Înscrierea în grupul țintă pentru proiectele administrate de SC Resourcing Innovation SRL. 
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SC Resourcing Innovation SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate 

și manuale, destinate executării serviciilor către clienți/beneficiari, emiterii facturilor fiscale, colectarea creanțelor 

legate de acestea precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfășurată de SC 

Resourcing Innovation SRL. 

Vă punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării 

serviciilor/produselor sau opțiunilor selectate/comandate. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC Resourcing Innovation SRL și sunt comunicate numai 

următorilor destinatari: 

• angajații responsabili de situl web pe care ați efectuat transmiterea datelor dvs. 

• transportatorilor pentru efectuarea corespondenței și a comunicărilor 

• instituțiilor de control și monitorizare abilitate să solicite aceste informații, ca reprezentanți ai 

finanțatorilor proiectelor gestionate de către organizație 

Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a va opune 

procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământul sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați 

ștergerea datelor. Vă notificăm cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și 

fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către SC Resourcing 

Innovation SRL la adresa de email office@rinnovation.ro sau  prin poșta clasică la adresa Str. Blanduziei, Nr. 1, 

Sector 2, București. (după caz) 

 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil 

pentru a remedia situația, trimițând un email la adresa de email office@rinnovation.ro sau prin poșta clasică. 

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în 

străinătate decât în măsura în care terții implicați nu sunt din România și acest lucru este necesar în îndeplinirea 

scopului activităților pentru care vă exprimați acordul. 

 

Date de contact Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului:  

Tel: 021/9551 

Web: http://www.anpc.gov.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=60 

 

Administrația 

Iulian Cazacu 

Administrator, SC Resourcing Innovation SRL 
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