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Bureau Veritas (denumită în continuare „Bureau Veritas”, „noi”, „nouă”, „al nostru”), recunoaște importanța 

protecției eficiente și semnificative privind Datele cu Caracter Personal, atunci când colectează și utilizează 
Datele cu Caracter Personal ale utilizatorilor săi (conform definiției de mai jos ). 

 
Punem mare valoare pe integritate și ne angajăm să construim relații puternice și durabile cu clienții noștri bazate 
pe încredere și beneficiu reciproc. Protecția vieții private este esențială pentru noi. Această Politică de Protecție a 
Datelor Cu Caracter Personal exprimă angajamentul puternic al Grupului Bureau Veritas de a respecta și a 
proteja Datele cu Caracter Personal ale fiecărei persoane și de a asigura conformitatea internațională cu legislația 
privind protecția datelor. 

 
Această Politică de Protecție a Datelor cu Caracter Personal acoperă toate Datele cu Caracter Personal colectate 
și utilizate de către Bureau Veritas pe plan global. 

 
Această Politică de Protecție a Datelor Cu Caracter Personal este destinată să vă informeze despre ce tipuri de 
Date cu Caracter Personal putem colecta sau deține despre Dvs., cum le utilizăm, modul în care le transmitem, 
cum le protejăm și le păstrăm în siguranță și drepturile Dvs. în legătură cu Datele Dvs. Cu Caracter Personal. 

 
 

Vă rugăm să rețineți că este posibil să actualizăm în orice moment această Politică de Protecție a Datelor Cu 
Caracter Personal, în scopul adaptării la eventuale noi practici și oferte de servicii. În acest caz, vom modifica 
data ”ultimei actualizări“ și vom indica data la care au fost efectuate modificările. Această Politică de Protecție a 
Datelor Cu Caracter Personal este atașată la acordurile pe care le-am încheiat cu clienții, furnizorii de servicii sau 
partenerii noștri. De asemenea, este disponibilă pe site-urile și pachetele de soluții Bureau Veritas. 
Vă recomandăm să consultați periodic actualizările potențiale ale acestei Politici de Protecție a Datelor Cu 
Caracter Personal disponibile pe https://personaldataprotection.bureauveritas.com/privacypolicy. 

 
 

"Date cu Caracter Personal" înseamnă orice informații sau fragmente de informații care vă pot identifica direct 

sau indirect. Acest lucru înseamnă că Datele cu Caracter Personal includ lucruri cum ar fi adrese de e-mail/ 
poștale, nume de utilizatori, conținut generat de utilizator, informații financiare, adresa de IP, etc. 

 
"Utilizator(i)" se referă la orice perspective, clienți, furnizori de servicii, parteneri, subcontractanți, candidați și mai 
general, la orice persoană care este în contact cu noi (denumit în continuare "tu" sau "dumneavoastră"). 

 
“Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor Cu Caracter Personal sau 

asupra seturilor de Date cu Caracter Personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi 
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, 
alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

 

1. Care sunt principiile corespunzătoare prelucrării Datelor Cu Caracter Personal? 

 

Fiecare persoană juridică Bureau Veritas, care colectează sau utilizează Datele dumneavoastră Cu Caracter 
Personal pentru nevoile sale de afaceri acționează în calitate de "operator de date". În funcție de legile privind 
protecția datelor, trebuie stabilite scopurile și mijloacele de prelucrare ale Datelor dumneavoastră Cu Caracter 
Personal. Acest lucru înseamnă că avem responsabilitate pentru Datele cu Caracter Personal pe care ni le 
furnizați. 

 
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările aplicabile și, în special, cu 
Regulamentul european general privind protecția datelor 2016/679 („GDPR”) din 27 aprilie 2016, cu Lei Geral de 

Proteção de Dados din Brazilia („ LGPD ”) din 2018, cu Legea privind protecția informațiilor cu caracter personal 
din Africa de Sud (Legea POPIA) din 2013, cu Legea australiană privind confidențialitatea din 1988, cu Legea 
privind securitatea cibernetică din Republica Populară Chineză din 2016, cu Legea chineză privind protecția 
informațiilor cu caracter personal din 2020 etc. 

 
În special, ne angajăm să: 

 Să obținem și să prelucrăm Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal în mod corect și legal; 

 Să obținem Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal în scopuri determinate, explicite și legitime și 
să nu le prelucrăm ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 

 Să prelucrăm numai datele cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și nu sunt excesive în 
raport cu scopurile pentru care sunt obținute și prelucrarea ulterioară a acestora; 

https://personaldataprotection.bureauveritas.com/privacypolicy


3 POLITICA PENTRU UTILIZATORI A GRUPULUI BUREAU VERITAS PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

 

 Să ne asigurăm că Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal sunt exacte, complete și, după caz, actualizate; 

 Să păstrăm Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal pe o perioadă nu mai lungă decât este 
necesar în scopurile pentru care sunt obținute și prelucrate și în conformitate cu legislația în vigoare și 
legile privitoare la prescripție. 

 

2. Ce Date cu Caracter Personal colectăm, de ce și cum le folosim? 
 

Pentru a vă furniza cel mai clar punct de vedere cu privire la modul în care utilizăm Datele dumneavoastră Cu 
Caracter Personal, am construit un tabel în care puteți găsi informații căutând contextul/ scopul colectării de date. 

 

1) Coloana 1 - Pentru ce scenariu sunt colectate datele?  Această  coloană  explică în ce  scenariu de 

activitate sunteți implicat atunci când utilizăm sau colectăm datele dvs. cu caracter personal. 

2) Coloana 2 - Ce tipuri de Date cu Caracter Personal putem deține despre dumneavoastră? Această 
coloană explică ce tipuri de Date cu Caracter Personal colectăm. 

3) Coloana 3 - Cum și de ce le folosim? Această coloană explică ce facem cu Datele cu Caracter Personal, 

precum și scopurile pentru colectarea acestora. 

4) Coloana 4 - Care este baza legală pentru utilizarea Datelor dumneavoastră cu  caracter Cu Caracter 
Personal? Această coloană explică motivul pentru care putem utiliza Datele dumneavoastră Cu Caracter 
Personal. 

 
Când colectăm date prin intermediul formularelor, inclusiv formularelor electronice, vom indica câmpurile 
obligatorii prin asteriscuri. Imposibilitatea de a furniza datele marcate cu asterisc v-ar putea împiedica accesarea 
unui serviciu. 

 
Ca utilizator al serviciilor și site-urilor noastre, există mai multe modalități prin care ne-ați putea distribui Datele 
dvs. Cu Caracter Personal și pe care le-am putea colecta. 

 
Uneori, ne furnizați direct Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal (de exemplu, când ne contactați prin 
intermediul site-urilor noastre, atunci când ne solicitați o estimare de preț, atunci când vă abonați la unul dintre 
serviciile noastre, uneori le colectăm în mod indirect (de exemplu, folosind cookie-uri pentru a înțelege modul în 
care utilizați site-urile noastre) sau, uneori, primim datele dvs. de la alte părți terțe, inclusiv de la alte entități 
Bureau Veritas. 

 

În ce context se 

colectează Datele 

dumneavoastră Cu 

Caracter Personal? 

Ce tipuri de Date cu 

Caracter Personal putem 

deține despre 

dumneavoastră? 

Cum și de ce le putem folosi? Care este baza noastră legală 

pentru prelucrarea Datelor 

dumneavoastră Cu Caracter 

Personal? 

Abonament la un 

serviciu 

 

 
Informații colectate pe 

durata abonamentului, la 

unul dintre serviciile 

noastre 

 Numele și prenumele 

 Adresa de email 

 Adresa poștală
(facturare) 

 Număr de telefon 

 Informații privind 
tranzacția (detalii 
privind serviciul 
subscris, numărul 
tranzacției, istoricul 
serviciilor etc.) 

 Informații despre plată 

Pentru a 

 vă transmite o estimare de preț 

 prelucra și urma abonamentul 

 gestiona plata abonamentului 
dumneavoastră 

 gestiona orice contact pe care-l 
aveți cu noi în ceea ce privește 
abonamentul 

 gestiona orice litigiu cu privire 
la un abonament 

 a întocmi statistici 

 Executarea unui contract: 

Pentru a vă oferi serviciul 

solicitat (abonament) 

Prestarea de servicii; 

 
 

Informații colectate 

în  timpul  furnizării de 

 Numele și prenumele 

 Adresa de email 

 Număr de telefon 

 Date referitoare la 
relația comercială 

 detalii 

privind serviciul 

Pentru a 

 vă oferi serviciul solicitat 

 Vă permite să accesați și utilizați 
platforma Building in One 

 Executarea unui contract: 

Pentru a vă oferi serviciul 

solicitat (abonament) 
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serviciile la care v-ați 

abonat 

abonat,
 dur
ata, corespondența cu 
clientul etc.) 

 Date de identificare 
care permit accesul la 
unele dintre 
platforme (de 
exemplu, Building in 
One) 

atunci când se solicită un astfel 
de serviciu 

 gestiona orice contact pe care-l 
aveți cu noi în timpul furnizării 
serviciului 

 gestiona relația noastră 
comercială 

 gestiona orice cerere sau litigiu 
legate de un serviciu 

 

Încheierea unui acord 

specific 

 

 
Informațiile colectate 

atunci când ne furnizați 

cu un produs sau serviciu 

 Numele și prenumele 

 Adresa de email 

 Adresa poștală 

 Funcție 

 Numele Companiei 

 Număr de telefon 

 Date de facturare 

Pentru a 

 Crea și gestiona fișierele 
referitoare la vânzător/furnizor 

 Gestiona contracte, comenzi, 
livrări, facturi și evidențe 
contabile 

 Executarea unui contract: 

Pentru a gestiona relația 

contractuală cu dumneavoastră 

Newsletter-ul și 

abonamentul pentru 

comunicări comerciale 

 Numele și prenumele 

 Adresa de email 

 Funcție 

 Numele Companiei 

 Număr de telefon 

Pentru a: 

 vă trimite comunicări de 
marketing (în cazul în care le-
ați solicitat) 

 menține o listă de reținere 
actualizată dacă ați cerut să nu 
fiți contactat 

 rula rapoarte sau a colecta 
statistici 

 Consimțământul: 

Nicio comunicare de marketing 

direct nu vă este trimisă dacă nu 

ați consimțit să o primiți 

 

 Interesul legitim: 

Pentru a adapta comunicările 

noastre de marketing și 

a le înțelege eficiența, să ne 

ajute să înțelegem mai bine 

nevoile dvs. și să ne 

îmbunătățim serviciile, să ne 

dezvoltăm activitatea 

 

 Îndeplinirea unei obligații 
legale: 

Pentru a păstra datele 

dumneavoastră pe o listă de 

reținere în situația în care ne-ați 

cerut să nu vă mai transmitem 

comunicări de marketing direct 

Navigare online 

 
 

Informații colectate de 

cookie-uri sau tehnologii 

similare 

(„Cookies”*) ca parte a 

navigării dvs. pe 

Datele referitoare la utilizarea 

site-ului nostru: 

 Locația dumneavoastră 

 Pagini pe care le-ați vizitat 

 Durata vizitei 

 
 

Informații tehnice: 

 Adresă IP 

 
 

 

 Pentru a ne adapta serviciile 

noastre pentru dumneavoastră: 

o vă trimitem recomandări 
sau comunicări de 
marketing bazate pe 
interesele dvs. 

o afișăm site-ul nostru într-un 
mod personalizat 

 Interesul legitim: 

Să ne asigurăm că vă oferim 

site-uri și comunicații, care 

lucrează în mod corespunzător, 

sunt securizate și sigure și sunt 

în continuă îmbunătățire, în 

scopul dezvoltării afacerii 

noastre 
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Site-uri web Bureau 

Veritas. 

 
 
 
 
 

* Cookies sunt fișiere text 

de mică dimensiune 

stocate pe dispozitivul 

dumneavoastră 

(calculator, tabletă sau 

mobil) atunci când 

navigați pe Internet. 

 Informații despre browser 

 Informații despre 

dispozitiv 

 Pentru a permite buna 
funcționare a site-ului nostru: 
o afișarea corectă a 

conținutului, 
o personalizarea interfeței, 

cum ar fi limba 
o parametrii aferenți 

dispozitivului, inclusiv 
rezoluția ecranului 

o Îmbunătățirea site-ului 
nostru web, de exemplu, 
prin testarea noilor idei 

 Pentru a asigura că site-ul web 
este securizat și sigur și a vă 
proteja împotriva fraudei sau 
utilizării necorespunzătoare a 
site-urilor noastre web sau 
serviciilor noastre 

 Pentru a rula statistici: 

o Pentru a îmbunătăți ofertele 

noastre 
o Pentru a ști cum ați 

descoperit site-ul nostru 
web 

 Consimțământul: 

- Pentru cookie-urile care nu sunt 

necesare pentru funcționarea 

site-ului nostru web 

Cereri de informații 

 
 

Informațiile colectate 

atunci când vă punem 

întrebări referitoare la 

serviciile noastre 

 Numele și prenumele 

 Adresa de email 

 Funcție 

 Numele Companiei 

 Număr de telefon 

 Alte informații pe care 
ni le-ați furnizat în ceea 
ce privește solicitarea 
de informații 

 Pentru a răspunde la 

întrebările dumneavoastră 

 În cazul în care este necesar, 
pentru a vă conecta cu 
serviciile relevante 

 În scopuri statistice 

 Pentru a trimite estimări de 
prețuri atunci când ni le 
solicitați 

 Consimțământul: 

Pentru a procesa cererea 
dumneavoastră 

 

 Executarea unui contract: 

Pentru a vă oferi informațiile 

solicitate în cadrul contractului 

încheiat între dumneavoastră și 

și Bureau Veritas 

 
 Interesul legitim: 

Pentru a înțelege mai bine 

nevoile și așteptările utilizatorilor 

noștri și a îmbunătăți, prin 

urmare, serviciile noastre 

Solicitarea unui post 

 
 

Informațiile colectate 

atunci când solicitați 

pentru post de lucru în 

Bureau Veritas 

 Date de 
identificare 

 Detalii de contact 

 CV-ul (calificări, 
locuri de munca 
anterioare, etc.); 

 Note interviu 

Pentru a 

 Examinarea cererilor 
candidaților 

 Gestionarea proceselor de 
recrutare 

 Angajarea candidaților 

 Consimțământul: 

Pentru a procesa cererea 
dumneavoastră 

 

 Interesul legitim: 

Pentru a găsi cei mai buni 

candidați pentru ofertele noastre 

de lucru 

 
 

 
Bureau Veritas nu prelucrează Datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri secundare în afara celor descrise 
în această Politică de protecție a datelor cu caracter personal și care ar fi diferită de cele despre care ați fost 
informat. 
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3. Notificarea și consimțământul 
 

În anumite circumstanțe, așa cum este prezentat în tabelul de mai sus, vă solicităm consimțământul înainte de a 
colecta, utiliza sau dezvălui datele dvs. cu caracter personal, în special atunci când: 

- Doriți să vă abonați la buletinul nostru informativ (newsletter) sau să primiți comunicări comerciale; 

- Utilizăm module cookie neesențiale sau tehnologii asemănătoare modulelor cookie și/sau colectăm 
informații despre dispozitivul pe care îl utilizați pentru a accesa site-urile noastre web; 

- Ne puneți întrebări despre serviciile noastre; 

- Faceți cerere către Bureau Veritas pentru o slujbă. 
 

În cazul în care colectăm consimțământul dvs. prealabil, veți fi informat în momentul colectării datelor dvs. cu 
caracter personal. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin utilizarea mecanismului de renunțare 
furnizat și indicat în momentul colectării datelor dvs. cu caracter personal sau prin contactarea noastră la datele 
de contact prevăzute la articolul 9 „Contact” din prezenta politică privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

4. Când vom divulga Datele cu Caracter Personal? 
 

Unele dintre Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal pot fi accesate: 

 
- În cadrul Bureau Veritas, și de către orice membru al Grupului Bureau Veritas; 

 Acest lucru va fi realizat numai când trebuie cunoscute și dacă este necesar să vă oferim servicii pe 
care ni le-ați solicitat sau în cadrul unui contract între dumneavoastră și Bureau Veritas, sau cu 
consimțământul dumneavoastră (în special în scopuri de marketing). 

 
- De către furnizorii de servicii de încredere în calitate de subcontractanți (de exemplu, procesatorii de 

date), care vor efectua anumite servicii necesare în scopurile indicate mai sus în numele nostru (servicii 
de marketing, servicii de găzduire (hosting), întreținerea bazelor de date, etc.). 

 Noi le furnizăm numai informațiile de care au nevoie pentru a efectua astfel de servicii, și le 
solicităm să nu utilizeze Datele cu Caracter Personal în niciun alt scop. Acești furnizori de servicii 
vor acționa numai în conformitate cu instrucțiunile Bureau Veritas și vor fi obligați prin contract să 
asigure un nivel de securitate și confidențialitate pentru Datele dumneavoastră Cu Caracter 
Personal similar cu nivelul pe care Bureau Veritas este obligat să-l asigure și să respecte legile de 
protecție și reglementările aplicabile Datelor Cu Caracter Personal. 

 
În plus, Bureau Veritas poate partaja Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal cu terțe părți: 

- Pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța Bureau Veritas, Utilizatorii noștri, angajații noștri 
sau alți angajați; sau 

- În caz de fuziune sau vânzare a activelor companiei (în acest caz Datele dumneavoastră Cu Caracter 
Personal vor fi dezvăluite potențialului cumpărător); sau 

- În vederea respectării unei obligații legale sau pentru a răspunde procedurilor legale de orice natură, 
hotărârilor judecătorești, oricărei acțiuni legale sau pentru punerea în aplicare a măsurilor de executare 
care sunt impuse de către autoritățile competente; sau 

- În alte scopuri prevăzute de legislația aplicabilă sau cu consimțământul dumneavoastră. 
 

5. Unde stocăm Datele dvs. Cu Caracter Personal 
 

Deoarece Bureau Veritas Group cuprinde entități din întreaga lume și, deoarece unii dintre furnizorii noștri de 
servicii se află în străinătate, datele pe care le colectăm de la dvs. pot fi transferate dintr-o țară situată în Spațiul 
Economic European ("SEE") într-o țară situată în afara SEE. 

 
În cazul în care Bureau Veritas transferă Date cu Caracter Personal în afara SEE, acest lucru se va face 
întotdeauna într-un mod sigur și legal: 

 Fie prin transferul datelor cu caracter personal către un destinatar de date situat într-o țară care face 
obiectul unei decizii de adecvare adoptate de Comisia Europeană, stabilind că această țară terță asigură 
un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal; 
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 Sau prin executarea Clauzelor Europene Contractuale Standard (semnat între Bureau Veritas și filialele 
sale sau între Bureau Veritas și furnizorii săi de servicii) care au fost aprobate de către Comisia 
Europeană pentru că asigură un nivel adecvat de protecție pentru Datele dvs Cu Caracter Personal. 

 
6. Cât timp sunt păstrate Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal? 

 

Vom păstra Datele cu Caracter Personal doar atât timp cât este necesar în scopurile prelucrării pentru care au 
fost colectate (de obicei durata contractului). Cu toate acestea, putem păstra datele dumneavoastră pentru o 
perioadă mai lungă de timp, pentru aplicarea dispozițiilor legale sau de reglementare specifice și/sau pentru 
conformitatea cu perioadele de prescripție aplicabile. În cazul unei păstrări mai lungi a datelor din alte motive, vă 
vom informa cu privire la aceste motive și la perioada de păstrare aplicabilă la colectarea datelor dvs. cu caracter 
personal. 

 
Pentru a stabili perioada de reținere a Datelor dumneavoastră Cu Caracter Personal, utilizăm în special următoarele criterii: 

 În cazul în care vă abonați la un serviciu, păstrăm Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal pe 
durata relației noastre contractuale, precum și în conformitate cu perioadele de prescripție; 

 În cazul în care ne contactați pentru o cerere de ofertă păstrăm Datele dumneavoastră Cu Caracter 
Personal pe durata necesară pentru prelucrarea cererii dumneavoastră de ofertă; 

 În cazul în care ați consimțit la marketingul direct reținem Datele cu Caracter Personal, până când vă 
dezabonați sau ne solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (nicio interacțiune activă 
cu noi) definită în conformitate cu reglementările și recomandările locale; 

 În cazul în care cookie-urile sunt plasate pe computerul dvs., le păstrăm atât timp cât este necesar 
pentru a le atinge scopurile) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările 
locale; 

 Pentru  candidați, vă păstrăm datele cu caracter personal în  conformitate  cu statutul  de limitări aplicabil 
în temeiul legislației locale. 

 

7. Cum sunt protejate Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal? 
 

Ne angajăm să vă păstrăm în siguranță Datele cu Caracter Personal, și luând toate măsurile de precauție 
rezonabile pentru a face acest lucru. Noi punem în aplicare toate măsurile organizatorice și tehnice necesare în 
conformitate cu această Politică de Protecție a Datelor Cu Caracter Personal și legile și reglementările aplicabile 
pentru a proteja Datele cu Caracter Personal împotriva accesului și modificării neautorizate, dezvăluirii, pierderii 
sau distrugerii aplicabile. Solicităm prin contract ca furnizorii de servicii care gestionează datele dvs. cu Caracter 
Personal pentru noi să facă același lucru. 

 
8. Drepturile dumneavoastră 

 

În conformitate cu legile și reglementările în vigoare privind protecția Datelor Cu Caracter Personal, beneficiați de 
un anumit număr de drepturi în ceea ce privește Datele cu Caracter Personal, și anume: 

 

- Dreptul de acces și informare: Aveți dreptul de a fi informat într-o formă concisă, transparentă, 

inteligibilă și ușor accesibilă în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal. 
De asemenea, aveți dreptul de a obține (i) confirmarea faptului că Datele cu Caracter Personal 
referitoare la dumneavoastră sunt sau nu în curs de procesare, și, acolo unde este cazul (ii) să puteți 
avea acces la astfel de Date cu Caracter Personal și să obțineți o copie a acestora. 

 

- Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu Caracter Personal inexacte. De 

asemenea, aveți dreptul de a vi se completa Datele cu Caracter Personal incomplete, inclusiv prin 
intermediul furnizării unei declarații suplimentare. 

 

- Dreptul de ștergere (”dreptul de a fi uitat“): În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea Datelor 

cu Caracter Personal. Cu toate acestea, acest lucru nu este un drept absolut și Bureau Veritas poate 
avea motive legale sau legitime pentru păstrarea Datelor cu Caracter Personal. 

 

- Dreptul la restricționarea prelucrării: În unele cazuri, aveți dreptul de a obține restricționarea 

prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 



8 POLITICA PENTRU UTILIZATORI A GRUPULUI BUREAU VERITAS PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

 

- Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele dumneavoastră cu Caracter Personal 

pe care le-ați furnizat Bureau Veritas, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit 
automat, și aveți dreptul de a transmite aceste date către alt operator fără opreliști de la Bureau Veritas. 
Acest drept se aplică numai în cazul în care prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal se 
bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract și o astfel de prelucrare este efectuată 
prin mijloace automate. 

 

- Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării Datelor Cu 

Caracter Personal. Când vă exercitați dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs., unei 
prelucrări bazate pe interesul legitim al Bureau Veritas, Bureau Veritas poate, cu toate acestea, să 
invoce motive întemeiate pentru a continua prelucrarea. 

 

- Dreptul de a vă revoca consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea care se bazează pe 
consimțământul dvs.: vă puteți revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter 

personal atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe consimțământul dvs. Revocarea 
consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza unui astfel de acord, înainte de 
revocarea consimțământului. 

 

- Dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere: aveți dreptul să luați legătura cu 

autoritatea pentru protecția datelor pentru a depune o reclamație cu privire la practicile Bureau Veritas 
de protecție a Datelor Cu Caracter Personal. 

 

- Dreptul de a da instrucțiuni privind utilizarea datelor dumneavoastră în caz de deces: Aveți dreptul 

de a da Bureau Veritas instrucțiuni în ceea ce privește utilizarea datelor dumneavoastră cu Caracter 
Personal în caz de deces. 

 

- Dreptul de a obține o copie a clauzelor contractuale standard  semnat de către Bureau Veritas 

atunci când Datele dumneavoastră Cu Caracter Personal au fost transferate în afara SEE. 

 
 

Pentru informații suplimentare privind drepturile dumneavoastră și exercitarea acestora, contactați punctul de 
contact indicat în secțiunea 9 din această Politică de Protecție a Datelor Cu Caracter Personal. 

 
Rețineți că vă putem solicita dovada identității și detalii complete despre cererea dumneavoastră, înainte de a 
prelucra cererea Dvs. de mai sus. 

 

9. Contact 
 

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care tratăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal sau doriți să vă 
exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor din cadrul 
grupului și releele sale locale la: https://personaldataprotection.bureauveritas.com. 

https://personaldataprotection.bureauveritas.com/
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