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InfoCert S.p.A._Notă de informare cu privire la Serviciile de confidențialitate InfoCert  

Notă de informare 

în conformitate cu Articolul 13, Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulament” sau „RGPD”) 

Prin această informare, InfoCert S.p.A. dorește să ilustreze scopurile în care colectează și prelucrează datele 
dvs. cu caracter personal, ce categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate, care sunt drepturile dvs. 
conform legislației aplicabile privind protecția datelor și cum pot fi exercitate. 

1. OPERATORUL DE DATE 

InfoCert S.p.A., cu sediul legal în Piazza Sallustio nr. 9, 00187 - Roma (RM) este operatorul de date al 
datelor dvs. cu caracter personal („InfoCert” sau „Operator de date”).  

Puteți contacta Operatorul de date prin e-mail la adresa infocert@legalmail.it, sau la adresa poștală 
InfoCert S.p.A., Piazza Sallustio nr. 9, 00187 - Roma (RM). 

2.  RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR  

InfoCert a desemnat Responsabilul cu protecția datelor („DPO”) numit la nivel de grup drept propriul 
său DPO.  

Puteți contacta DPO prin e-mail certificat la adresa dpo_tinexta@legalmail.it, sau prin e-mail obișnuit la 
adresa: 

Responsabil cu protecția datelor 
Tinexta S.p.A. 
Piazza Sallustio nr. 9  
00187 - Roma (RM). 

3. DEFINIȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI INFORMAȚII PRIVIND ACTIVITĂȚILE DE 

PRELUCRARE 

Conform RGPD, date cu caracter personal sunt: „orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă; o persoană fizică identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin 
referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul 
sau mai mulți factori care caracterizează  identitatea fizică, fiziologică,  genetică, mentală, economică, culturală sau socială 
a acelei persoane fizice” („Datele”). 

InfoCert, în calitatea sa de organism de certificare acreditat, colectează Datele de identificare și contact 
furnizate de dvs. în vederea executării contractului aferent prestării serviciilor solicitate de dvs., inclusiv a 
serviciilor auxiliare aferente, dacă sunt selectate („Servicii”). 

În acest scop, în contextul activităților legate de stabilirea și gestionarea ulterioară a relației contractuale, 
InfoCert colectează și prelucrează următoarele categorii de Date: 



 

  
INFOCERT S.p.A. | SOCIETATE CONDUSĂ ȘI GESTIONATĂ DE TINEXTA S.P.A. 
SEDIU LEGAL | PIAZZA SALLUSTIO, 9 00187 ROMA | T +39 06 836691 | F +39 06 83669634 | W INFOCERT.IT | E INFO@INFOCERT.IT  
P.IVA/C.F  07945211006 | REA NR. 1064345 | CAPITAL SOCIAL  € 17.704.890,00 

i. date cu caracter personal și de identificare (de exemplu, nume, prenume, cod fiscal, număr de 
TVA); 

ii. date de contact, cum ar fi adresa de reședință sau domiciliu, adresa de e-mail și numărul de telefon; 
iii. companie/firmă, sector relevant, post și funcție; 
iv. informații necesare în scopuri de plată și/sau facturare; 
v. în general, orice informații suplimentare necesare pentru încheierea și executarea ulterioară a 

contractului sau pentru orice activitate care este necesară sau funcțională acestuia, inclusiv cele 
potențial colectate în contextul verificărilor de credit și a prevenirii fraudei. 

 
În plus, vă informăm că solicitarea anumitor Servicii precum, de exemplu, (i) certificări digitale (inclusiv 
certificate SSL), mărci temporale și anumite tipuri de semnături electronice; și (ii) identitatea digitală (SPID) 
implică identificarea clientului care are loc prin metodele de recunoaștere prevăzute în Manualul 
Operațional, după caz, aplicabile Serviciului achiziționat de dvs. și accesibil pe site-ul 
https://www.infocert.it/documentazione/.  
În acest sens, menționăm că, dacă are loc recunoașterea:  

a) prin cameră web, adică prin intermediul unei identificări de la distanță în timpul unei sesiuni 
audio/video înregistrate cu un operator; sau 

b) cu metode automatizate care presupun citirea actului de identitate cu ajutorul dispozitivului său și 
finalizarea unei proceduri automate de recunoaștere a feței prin video-selfie, prin utilizarea 
tehnologiilor de recunoaștere biometrică care vor evalua automat indicele de compatibilitate dintre 
document și imagini pe baza logicilor detectării dinamice și a potrivirii feței. 

InfoCert va prelucra nu numai Datele, ci și datele de înregistrare a vocii, precum și imaginile și 
videoclipurile care se referă la dvs. („Date biometrice”), care vor fi prelucrate de InfoCert în scopul 
exclusiv de a vă identifica și de a vă permite să încheiați contractul aferent Serviciilor specificate pe care 
le-ați solicitat. Cu referire la metodele de recunoaștere automatizată menționate la punctul b), InfoCert mai 
precizează că, în cazul în care nu este atins nivelul minim de compatibilitate dintre document și înregistrare, 
se are în vedere o etapă ulterioară de verificare a identității de către un responsabil back-office. Se înțelege 
că prelucrarea Datelor biometrice – acolo unde este cazul, prin utilizarea metodelor automate – va fi 
posibilă numai după exprimarea consimțământului corespunzător și limitată la ceea ce este strict necesar 
pentru identificarea dvs. 

Se înțelege că puteți alege să nu utilizați metodele de recunoaștere menționate la lit. a) și b) de mai sus, 
putând astfel accesa Serviciile pentru care este necesară recunoașterea prealabilă, prin metodele alternative 
oferite de InfoCert și explicitate în Manualul de Funcționare aplicabil Serviciului specific pe care l-ați 
solicitat (pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul web www.infocert.it). 

Fără a aduce atingere caracterului opțional al instrumentelor care implică prelucrarea Datelor biometrice 
în scopul identificării dvs., în general, furnizarea Datelor este în totalitate voluntară; totuși, orice refuz de 
a furniza informațiile la care se face referire poate să împiedice InfoCert să dea curs solicitărilor dvs., 
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subminând, după caz, stabilirea sau gestionarea ulterioară a relației contractuale cu imposibilitatea 
ulterioară de a oferi Serviciile pe care le solicitați. 

4. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR ȘI TEMEIUL JURIDIC CORESPUNZĂTOR 

a) Încheierea, gestionarea și executarea relației contractuale 
 

Operatorul de date va prelucra Datele pentru semnarea măsurilor pre-contractuale (de ex., în cazul unei 
solicitări de informații înainte de încheierea unui eventual acord), încheierea și gestionarea ulterioară a 
relației contractuale în care sunteți parte și pentru toate activitățile anexe acestuia, printre care, cu titlu de 
exemplu și după caz, gestionarea administrativă obișnuită a contractului, prestarea serviciilor prevăzute în 
acord, emiterea și plata facturilor, gestionarea și răspunsul la solicitările de asistență tehnică, inclusiv on-line 
(așa zis-ul trouble-ticketing), înregistrarea și pătrarea Datelor pentru a menține dovezi ale intenției dvs. de a 
solicita Serviciul, trimiterea de comunicări cu conținut informativ privind rezilierea iminentă a contractului 
existent pentru a evita consecințele negative. 

Prelucrarea corespunzătoare va avea loc în temeiul juridic prevăzut la art. 6, alin. 1, lit. b) din RDPG, 
aceasta fiind necesară executării unui contract ìn care sunteți parte sau îndeplinirii măsurilor pre-
contractuale adoptate ca răspuns la solicitarea dvs. 

În cazul în care optați pentru metoda de identificare prin cameră web sau metode automatizate, InfoCert 
va procesa si Datele biometrice. În acest caz, prelucrarea se va efectua cu consimțământul specific al 
persoanei vizate, în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a) și al art. 9, alin. 2, lit. a) ale RGPD, acordat la momentul 
identificării și/sau al solicitării Serviciilor.  

În plus, procesul de identificare prin metode automatizate implică un proces decizional automatizat în 
conformitate cu art. 22 al RGPD. În consecință, înainte de a proceda la recunoașterea printr-o astfel de 
metodă automatizată, vi se va cere să vă exprimați consimțământul, aceasta fiind condiția legalității în 
temeiul prevederilor combinate ale art. 6, alin. 1, lit. a) și art. 22, alin. 2, lit. c) ale Regulamentului. 

b) Îndeplinirea obligațiilor legale 

Operatorul de date va prelucra Datele în scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale și de reglementare, atât 
naționale cât și europene, care este posibil să îi fie impuse  pentru încheierea și gestionarea relației 
contractuale (inclusiv, după caz, a celor prevăzute de legislația împotriva spălării banilor). Cu titlul de 
exemplu, Datele vor fi colectate în mod digital – și stocate în mod criptat – în fișiere electronice, în 
conformitate cu (i) Decretul Legislativ 82/2005 („Codul de administrare digitală” sau „CAD”); și (ii) 
Regulamentul (UE) 2014/910 („Regulamentul privind identificarea electronică și serviciile de încredere 
pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE” sau 
„Regulamentul eIDAS”).  

Dacă este necesar, prelucrarea se va baza pe temeiul legal prevăzut la art. 6, alin.1, lit. c) GDPR. 
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c) Apărarea drepturilor legale 

Operatorul de date poate prelucra Datele pentru a-și afirma și apăra drepturile (inclusiv în cadrul 
procedurilor judiciare).  

Dacă este necesar, prelucrarea se va baza pe temeiul legal prevăzut la art. 6, alin.1, lit. f) GDPR.  

d) Efectuarea analizei statistice  

InfoCert poate prelucra anumite informații atunci când efectuează analize statistice de afaceri și de piață, 
precum și analize cu privire la calitatea serviciilor. 

În acest context, informațiile sunt în mod normal păstrate și prelucrate într-o formă anonimă și agregată; 
prin urmare, aceasta nu implică o prelucrare a Datelor, interpretată drept informații legate direct sau 
indirect de dvs. 

În cazul în care analiza corespunzătoare implică prelucrarea Datelor, vor fi implementate măsuri adecvate 
pentru a asigura securitatea Datelor (cum ar fi, de exemplu, pseudonimizarea); în acest caz, prelucrarea se 
va baza pe temeiul legal al interesului legitim al Operatorului de date menționat la art. 6, alin. 1, lit. F) al 
RGPD. 

e) e) Satisfacția clienților și marketing-ul direct  

Operatorul de date poate prelucra Datele cu caracter personal pentru a trimite comunicări prin e-mail cu 
scopul de a înțelege opinia dvs. cu privire la Serviciile pe care le-ați achiziționat, aceasta fiind funcționale 
pentru îmbunătățirea serviciilor oferite de Infocert și, în general, pentru experiența clientului. 

De asemenea, InfoCert poate prelucra Datele pentru a vă trimite prin e-mail (i) comunicări comerciale și 
promoționale cu privire la produse și/sau servicii ale InfoCert sau ale altor companii membre ale Grupului 
Tinexta, care sunt similare sau analoage celor pe care le-ați achiziționat sau comandat deja, și/sau (ii) 
invitații pentru a participa la inițiative, campanii sau evenimente promoționale, ateliere, cursuri, seminarii 
și mese rotunde organizate de InfoCert sau alte companii membre ale Grupului Tinexta.  

În acest sens, dorim să vă informăm că pentru a vă trimite oferte cu privire la produse și servicii care ar 
putea fi de interes pentru dvs. și pentru a vă invita să participați la inițiative care v-ar putea interesa, 
Operatorul de date poate lua în considerare preferințele dvs., așa cum acestea rezultă din achizițiile sau 
comenzile dvs. anterioare și, în general, din caracteristicile relației dvs. contractuale cu InfoCert. Acest 
lucru, însă, nu va avea nicio consecință asupra drepturilor și libertăților dvs. în calitate de persoană vizată, 
deoarece veți putea în continuare să aveți acces la toate produsele/serviciile oferite de Operatorul de date 
sau de alte companii ale Grupului Tinexta; în plus, nu există și nu vor exista restricții bazate pe preferințele 
persoanelor vizate.  

Prelucrarea potențială va avea loc în temeiul legal prevăzut la art. 6, alin. 1, lit. F) al RGPD și anume 
interesul legitim al Operatorului de date. În acest sens, precizăm că, referitor la prelucrarea în cauză, vă 
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puteți opune trimiterii ulterioare de comunicări de marketing direct și de satisfacere a clienților, în mod 
gratuit și în orice moment, prin mijloacele indicate în alin. 8 de mai jos. Activitățile menționate în prezentul 
alineat nu se aplică acelor persoane, persoane fizice, care achiziționează produsele sau serviciile InfoCert 
în simplul scop instrumental de a interacționa cu clienții InfoCert, persoane juridice.  

f) Marketing de produse nesimilare, marketing indirect și Social Media Marketing 

În cazul în care v-ați dat consimțământul, Operatorul de date poate prelucra Datele menționate mai sus 
pentru a vă trimite comunicări comerciale și/sau promoționale referitoare la toate produsele sau serviciile 
InfoCert, ale altor companii ale Grupului și/sau ale terților, precum și pentru a vă invita să participați la 
evenimente, expoziții, seminarii etc., organizate de parteneri terți („Marketing indirect”).  

În acest context, Operatorul de date poate, de asemenea, prelucra - în proprietate comună cu fiecare dintre 
platformele sociale și/sau cu fiecare dintre furnizorii de servicii tehnologice enumerați în continuare, dar 
fără a se limita la: Meta Platforms Ireland Ltd., Linkedin Inc., Google Ads, Microsoft Advertising Bing, 
Spotify - unele Date (în special, e-mail-ul) pentru promovare - (a) prin paginile platformei de social media 
sau ale furnizorului de servicii tehnologice, sau (b) în cadrul spațiilor publicitare de pe alte site-uri web - 
de oferte/comunicări comerciale și/sau promoții referitoare la toate produsele sau serviciile Operatorului 
de date și/sau ale altor companii ale Grupului, precum și evenimente, expoziții, seminarii etc., organizate 
de către Operatorul de date sau de către acesta din urmă („Social Media Marketing”). 

Prelucrarea în proprietate comună cu fiecare platformă de social media sau furnizor de servicii tehnologice 
se va limita la operațiunile tehnice și activitățile de prelucrare strict necesare publicării mesajului 
promoțional și, dacă este cazul, producerea de către platforma social sau serviciul tehnologic furnizor de 
rapoarte statistice referitoare la derularea campaniei. 

Pentru orice activitate de prelucrare ulterioară desfășurată de platforma de social media sau de furnizorul 
de servicii tehnologice în calitate de operator independent de date, consultați informațiile în temeiul art. 
13 sau 14 din RGPD, furnizate de social media sau de furnizorul de servicii tehnologice implicat, căruia i 
se poate adresa orice cerere de exercitare a drepturilor recunoscute de RGPD referitoare la prelucrarea 
datelor efectuate de acesta în proprietate autonomă. InfoCert nu este responsabilă și declină orice 
responsabilitate cu privire la orice prelucrare a datelor efectuată de platforma de social media sau de 
furnizorul de servicii tehnologice care se adaugă activităților de Social Media Marketing descrise în această 
Notă de informare și/sau care se referă la alte date personale decât cele prelucrate în temeiul acordului de 
control comun. 

Prelucrarea Datelor dvs. în contextul activităților de Marketing Indirect sau Social Media Marketing va fi 
posibilă numai dacă v-ați dat acordul, acesta reprezentând temeiul legal relevant. În acest sens, vă informăm 
că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul acordat anterior, în mod gratuit și în orice moment, prin 
intermediul link-ul-ului disponibil în partea de jos a tuturor comunicărilor de marketing indirect pe care 
este posibil să le fi primit sau contactând Operatorul de date, prin modalitățile prevăzute în alin. 8 de mai 
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jos. Activitățile menționate în prezentul alineat nu se aplică acelor persoane, persoane fizice, care 
achiziționează produsele sau serviciile InfoCert în simplul scop instrumental de a interacționa cu clienții 
InfoCert, persoane juridice.  

 

g) Comunicarea datelor către terți în scopuri de marketing proprii ale acestora 

Cu condiția să vă fi exprimat consimțământul anterior, Operatorul de date poate dezvălui Datele dvs. altor 
companii din Grup sau unor terți care operează, de exemplu, în următoarele domenii: servicii de securitate 
cibernetică, centre de apeluri, marketing digital și social, studii de piață, programe de loialitate și concursuri 
cu premii, pe care le vor folosi în propriile scopuri de marketing și pentru propriile activități comerciale în 
calitate de operatori independenți de date. Pentru mai multe informații cu privire la prelucrarea efectuată 
de aceștia, vă rugăm să consultați informațiile conform art. 14, RGPD, care vă vor fi furnizate de fiecare 
operator de date independent. 

Prelucrarea Datelor în acest scop de către InfoCert va fi posibilă numai dacă v-ați dat consimțământul, 
acesta fiind temeiul legal aplicabil în temeiul art. 6, alin. 1, lit. a) al RGPD. În acest sens, vă informăm că 
aveți dreptul de a vă retrage, în mod gratuit și în orice moment, consimțământul pe care este posibil să-l fi 
dat anterior cu privire la comunicarea Datelor dvs. contactând Operatorul de date conform alin. 8 de mai 
jos. Activitățile menționate în prezentul alineat nu se aplică acelor persoane, persoane fizice, care 
achiziționează produsele sau serviciile InfoCert în simplul scop instrumental de a interacționa cu clienții 
InfoCert, persoane juridice.  

v 

h) Efectuarea tranzacțiilor corporative  

InfoCert poate prelucra Datele în contextul activităților funcționale pentru transferurile de companii și 
unități de afaceri, achiziții, fuziuni, divizări sau alte transformări și pentru efectuarea unor astfel de 
operațiuni. 

Orice posibilă activitate de prelucrare va avea loc în temeiul legal prevăzut la art. 6, alin. 1, lit. F) al RGPD 
și anume interesul legitim al Operatorului de a desfășura astfel de activități ca expresie a libertății sale de 
inițiativă economică. 

i) Îndeplinirea obligațiilor legale 

Operatorul de date poate efectua prelucrarea Datelor dvs. dacă este necesar în legătură cu îndeplinirea 
obligațiilor legale.  

Dacă este necesar, prelucrarea se va baza pe temeiul legal prevăzut la art. 6, alin.1, lit. C) al RGPD. 

5. COMUNICAREA DATELOR CĂTRE TERȚI SITUAȚI ÎN SPAȚIUL ECONOMIC EUROPEAN  
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InfoCert poate dezvălui Datele dvs. unor terți care furnizează Operatorului de date serviciile necesare, 
funcționale sau în orice fel legate de scopurile relevante menționate mai sus. 

În special, Datele pot fi comunicate subiecților (de exemplu, companii, asociații, entități, profesioniști) care 
sprijină InfoCert în activitățile necesare pentru marketing, distribuție și promovare a produselor sau 
serviciilor sale, inclusiv, de exemplu, furnizori de servicii tehnologice, marketing și/sau agenții de 
comunicare, consultanți externi, care vor desfășura activitățile de prelucrare în calitate de procesori de date. 
Lista actualizată a procesorilor este păstrată de InfoCert și este disponibilă la cerere. 

De asemenea, Operatorul de date poate dezvălui Datele către terți cărora dezvăluirea respectivă li se face 
ca o obligație legală, autorităților publice și altor persoane juridice cu sediul în Spațiul Economic European, 
precum și instituțiilor de credit sau de monedă electronică cu care InfoCert colaborează. Acești subiecți 
vor prelucra Datele ca operatori de date independenți.  

Ca parte a activităților de Social Media Marketing, unele Date vor fi prelucrate – cu condiția acordului 
dumneavoastră prealabil – de furnizorii de platforme de social media sau de servicii tehnologice, fiecare 
dintre aceștia acționând în calitate de controlor comun al InfoCert. La cerere, sunt disponibile mai multe 
informații cu privire la relațiile dintre controlorii comuni.  

Datele - și în special Datele biometrice care pot fi colectate prin procedurile opționale de identificare 
menționate la art. 3, alin. 4, lit. a) și b) de mai sus - nu vor fi puse la dispoziția publicului. 

6. TRANSFERUL DATELOR ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN  

Datele sunt stocate pe servere situate în Uniunea Europeană.  

Fără a aduce atingere acestui fapt, în scopurile menționate mai sus, Datele pot fi transferate către destinatari 
aflați în țări din afara Spațiului Economic European, care furnizează către InfoCert servicii legate de 
activitățile de prelucrare pe care le desfășoară. 

Un astfel de transfer, dacă este cazul, va avea loc numai cu respectarea condițiilor prevăzute de RGPD și 
va fi reglementat, în funcție de destinatari, de utilizarea clauzelor contractuale standard adoptate de Comisia 
Europeană sau, în alternativă, pe baza unei decizii de adecvare a Comisiei și/sau a oricărui alt instrument 
permis de legislația aplicabilă. 

Puteți obține mai multe informații cu privire la locul unde au fost transferate Datele, dacă este cazul, 
adresându-vă în scris societății InfoCert la adresele menționate mai sus. 

7. PERIOADELE DE PĂSTRARE A DATELOR 

InfoCert va prelucra Datele dvs. pentru perioada de timp strict necesară pentru a atinge scopurile 
menționate și descrise mai sus. În special: 

• în scopul gestionării relației contractuale (de exemplu, executarea contractului, gestionarea și 
răspunsul la cererile de asistență tehnică, trimiterea de comunicări informative privind expirarea 
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iminentă a contractului), apărarea drepturilor, activitățile legate de îndeplinirea activității 
corporative și îndeplinirea obligațiilor legale, Datele vor fi prelucrate pe toată durata relației 
contractuale și vor fi stocate pe o perioadă suplimentară de 10 ani de la data încetării relației 
contractuale, exclusiv în scopurile legate de respectarea obligațiilor legale, pentru apărarea 
drepturilor Operatorului de date sau pentru necesitatea de a răspunde solicitărilor autorităților 
competente; 

• pentru identificarea prin Identificare web sau prin metode automatizate, Datele și Datele 
biometrice vor fi prelucrate pentru timpul necesar pentru a vă asigura posibilitatea de a accesa 
Serviciile precum și în scopul protejării drepturilor InfoCert în instanță, adică până la expirarea 
perioadei prescrise de CAD și de Regulamentul eIDAS. Se înțelege că la sfârșitul perioadei de 
păstrare, Datele - inclusiv Datele biometrice - vor fi șterse imediat și automat, fără a aduce atingere 
oricăror prevederi legale care prevăd norme specifice în acest sens; 

• în scopul efectuării de analize statistice, de afaceri și de piață, precum și a analizei privind calitatea 
serviciilor, Datele vor fi prelucrate pentru timpul necesar desfășurării activităților analitice, 
înțelegându-se că astfel de activități se vor desfășura asupra datelor anonime și/sau agregate; 

• cu referire specifică la: (a) trimiterea de comunicări de satisfacere a clienților, Datele vor fi 
prelucrate pe o perioadă de maximum 12 luni de la achiziția sau comanda efectuată de dvs., fără a 
aduce atingere dreptului dumneavoastră de a vă opune prelucrării; (b) activități de marketing direct 
și indirect, precum și social media marketing, Datele vor fi stocate pe durata relației dvs. 
contractuale cu InfoCert și pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la încetarea acesteia, 
indiferent de motiv sau, dacă este mai de durată, de la ultima dvs. manifestare de interes cu privire 
la produsele și serviciile Operatorului de date, cu excepția cazului în care – după caz – decideți să 
vă exercitați dreptul de a vă opune prelucrării sau de a vă retrage consimțământul relevant. 
 

8. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

În perioada în care InfoCert păstrează sau prelucrează Datele dvs., dvs., în calitate de persoană vizată, vă 
puteți exercita în orice moment următoarele drepturi: 

• Dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține confirmarea dacă datele dvs. sunt sau nu în curs 
de prelucrare și, dacă este cazul, dreptul de acces la Date și de a primi orice informație cu privire la 
respectiva prelucrare; 

• Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea Datelor dvs., în cazul în care acestea sunt 
inexacte sau incomplete; 

• Dreptul la ștergerea datelor – în anumite condiții, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor dvs. din 
arhivele noastre dacă acestea nu sunt relevante pentru continuarea relației contractuale și nu sunt 
necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale căreia îi este supusă InfoCert și nici pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea judiciară a unui drept legal; 

• Dreptul la restricționarea prelucrării – în anumite condiții, aveți dreptul de a obține restricționarea 
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prelucrării Datelor dvs.; 

• Dreptul la portabilitate – în anumite condiții, aveți dreptul de a obține transferul către alt operator de 
date al Datelor dvs., pe care le deținem; 

• Dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, din motive legate de situația dvs. 
particulară, prelucrării datelor dvs. care se bazează pe temeiul legal al interesului legitim, exercitarea 
unei sarcini de interes public sau exercitarea autorității publice, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția 
cazului în care InfoCert are temeiuri legitime pentru a continua prelucrarea care prevalează asupra 
intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 
judiciară a unor pretenții în justiție; 

• Dreptul la retragerea consimțământului – Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment 
consimțământul acordat anterior pentru prelucrarea Datelor dvs., cu condiția ca retragerea 
consimțământului să nu afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea 
acestuia; 

• Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere – în cazul în care InfoCert 
refuză să dea curs solicitărilor dvs., va furniza motivele acestei respingeri. În cazul în care doriți să 
depuneți o plângere cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele dvs. sau cu privire la tratarea 
unei solicitări, aveți dreptul de a depune o plângere direct în fața Autorității de Supraveghere. 

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate față de InfoCert prin trimiterea unui e-mail la următoarea 
adresă de e-mail richieste.privacy@legalmail.it. 

Exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoane vizate este gratuită în conformitate cu și în limitele art. 
12 al RGPD. 

9.  PREVEDERI FINALE 

InfoCert își rezervă dreptul de a modifica și/sau actualiza această informație și pe baza evoluțiilor 
legislative și normative aplicabile în domeniul protecției datelor, precum și pe baza unor eventuale decizii 
ale Autorităților competente.  

 

Ultima actualizare noiembrie 2022 

 


