
 

 

 

Notificare privind politica de confidențialitate 

Această Notificare de confidențialitate se aplică tuturor datelor personale pe care ni le furnizați 

și, de asemenea, tuturor datelor personale pe care le colectăm despre dumneavoastră, fie despre modul 

în care utilizați site-ul nostru web www.gpm.ro. 

1. CINE SUNTEM? 

Societatea Grup Petrol Marin S.A., cu sediul social în Municipiul Constanța, Incinta Port Dana 34, 

este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. 

J13/1619/1995 și este identificată fiscal prin C.I.F. RO 7452720, cu punct de lucru ” Camping GPM Holiday 

” situat în Năvodari, bld. Mamaia Nord, și ”Fabrica de Mobilă” situate în Municipiul Constanța, Șoseaua 

Industrială nr. 9, acționează ca un operator de date cu caracter personal. Aceasta înseamnă că societatea 

Grup Petrol Marin S.A. decide cum și în ce scopuri sunt procesate datele dumneavoastră personale. 

2. CUM NE PUTEȚI CONTACTA 

2.1. Detalii pentru contactarea Societatea Grup Petrol MarinSA 

Pentru întrebări legate de protecția datelor, pentru a vă exercita drepturile sau pentru a 

înregistra o reclamație, contactați responsabilul cu protecția datelor printr-un mesaj e-mail, la adresa 

specificată mai jos. Ne puteți contacta și expediind un mesaj prin poștă la adresa sediului social sau 

alegând categoria relevantă a solicitării legate de protecția datelor după ce v-ați conectat pe pagina 

noastră web www.gpm.ro și ați făcut clic pe secțiunea dedicată protecției datelor cu caracter personal. 

2.2. Detalii pentru contactarea responsabilului cu protecția datelor al Societatea Grup Petrol 

MarinSA 

Societatea Grup Petrol Marin SA are un responsabil pentru protecția datelor (DPO - Data 

Protection Officer) căruia îi puteți adresa întrebările dumneavoastră. 

Detalii pentru contactarea DPO: E-mail: dpo@gpm.ro, Adresa poștală: În atenția: DPO; Societatea Grup 

Petrol Marin SA , Municipiul Constanța, Incinta Port Dana 34, Jud. Constanța. 

3. DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE - CE ÎNSEAMNĂ? 

Datele personale au legătură cu o persoană în viață care poate fi identificată clar din datele 

respective, în particular numele, adresa, cod numeric personal, numărul de telefon, adresa de e-mail, 

numărul cardului de credit sau contul bancar sau informații de interes special. Identificarea se poate face 

numai pe baza acestor informații sau în conjuncție cu orice alte informații intrate pe alte căi în posesia 

operatorului sau pretabile pentru a intra într-o astfel de posesie. 



 

 

 

4. CUM COLECTĂM DATELE PERSONALE? 

Datele dumneavoastră personale sunt colectate prin site-ul nostru web, prin e-mail, prin centrul 

telefonic, iar în cazul punctului de lucru unde desfășurăm activități turistice, prin serviciul de recepție, la 

momentul cazării. 

5. DE CE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE? (SCOPURILE 

PROCESĂRII DATELOR) 

Colectăm și utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri: 

a) În scopul procesării rezervării dumneavoastră colectăm următoarele date: numele, prenumele, codul 

numeric personal, adresele, seriile de pașaport sau de carte de identitate națională emisă de către 

autoritățile statului de rezidență, numerele de telefon, adresele IP și de e-mail, cardul de credit/debit sau 

alte detalii de plată aferente serviciilor de care ați beneficiat. 

b) În scopul livrării serviciilor pe care le-ați achiziționat de la noi colectăm următoarele date: numele, 

codul numeric personal, naționalitatea, sexul, numărul de telefon, adresa de e-mail, detalii despre cardul 

de credit sau contul bancar, informații de interes special atunci când este absolut necesar, spre exemplu 

în cazul contractării serviciilor turistice (date personale sensibile, doar în măsura în care ni se solicită 

servicii speciale cum ar fi servicii pentru persoane cu dizabilități, etc. ), detalii despre durata sejurului, 

numărul de confirmare, data nașterii. 

c) Pentru comunicarea cu dumneavoastră (de exemplu, în derularea contractului). În acest scop 

colectăm următoarele date: numele și detaliile de contact, telefon, adresă de email. 

d) Pentru a vă furniza oferte speciale, alcătuite pe baza preferințelor dumneavoastră. În acest scop 

colectăm următoarele date: numele și detaliile de contact și detalii despre istoricul contractual. 

e) Pentru îndeplinirea scopurilor legale și administrative, de exemplu pentru asigurarea siguranței și 

securității dvs. În acest scop colectăm următoarele date: numele, adresa, numărul de telefon, adresa IP, 

datele de geolocație, detalii despre cardul de credit/debit aferente turistului. 

f) Pentru respectarea prevederilor obligatorii ale legislației în vigoare. În acest scop colectăm 

următoarele date: date personale legate de facturare, date legate de persoanele care solicită asistență 

specială; date personale legate de obligațiile noastre legale potrivit cărora raportăm autorităților publice 

solicitante, datele personale prelucrate. 

 

6. POLITICA DE COOKIES 

 
Conform uzanţei în domeniu, site-ul gpm.ro folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere de mici 
dimensiuni care sunt descărcate pe computer de către browser (ex. Internet Explorer, Chrome, Safari 
ş.a.m.d.), pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului cu site-ul pe care-l vizitează. În continuare 



 

 

 

descriem informațiile pe care le adună un cookie, cum sunt folosite aceste informații şi de ce este 
necesară stocarea acestor cookie-uri. 
 
 

6.1.Rolul şi avantajele cookie-urilor 

Cookie-urile au mai multe roluri, atât pentru ultilizator, cât şi pentru deţinătorul site-ului. De exemplu, 
cookie-urile pot oferi un feedback eficient deţinătorului site-ului cu privire la modul în care este accesat 
site-ul, care sunt numărul de utilizatori şi provenienţa acestora, care este comportamentul de vizitare 
ş.a.m.d. În concluzie, cookie-urile folosesc atât utilizatorului, cât şi deținătorului de site.  
  

Avantajele folosirii cookie-urilor sunt multiple. Pentru că rolul unui cookie este să facă legătura dintre 
browserul clientului şi website de cele mai multe ori informaţia deja stocată în browser prin cookie ajută 
serverul să reacţioneze mult mai rapid în unele situaţii, iar în altele să adapteze site-ul în funcţie de 
informaţiile citite în cookie. Cu alte cuvinte, în funcţie de comportamentul userului care a mai vizitat deja 
site-ul, informaţia prezentată este personalizată special pentru acesta. 

6.2. Tipuri de cookie-uri 
 
Există mai multe tipuri de cookie-uri, în primul rând ele se împart în temporare şi permanente. Cele 
temporare se setează în funcţie de o sesiune, iar prin sesiune înțelegem de exemplu o logare şi delogare 
dintr-un cont de email. Astfel, un cookie setat la login se şterge la log out. Cele permanente sunt cele care 
se setează la vizitarea site-urilor şi nu se mai şterg decât atunci când le expiră perioada de valabilitate sau 
sunt şterse în mod expres de user. 

 

6.3. Valabilitatea unui cookie  

  

Menționăm că un cookie poate să aibă perioada de valabilitate de la o sesiune până la câțiva ani 

sau poate chiar să nu expire niciodată. Desigur, un utilizator poate în orice moment să își șteargă 

toate cookie-urile din browser. 

 

 

6.4. Cookie-uri proprietare şi cookie-uri de la parteneri  
  

Un site poate să folosească propriile cookie-uri sau poate să includă scripturi sau servicii de la site-uri 
partenere ce vin cu propriile cookie-uri separat de cele existente deja pe site.  
  

Un exemplu de cookie proprietar este cookie-ul de login sau de sesiune, care ţine minte faptul că un user 
s-a logat. Acest lucru se întâmplă când loginul este făcut direct pe site. Dacă, în schimb, userul se 
loghează cu un cont de social media, de pildă Facebook, atunci şi Facebook poate plasa cookie-uri în 
browserul utilizatorului. Acest cookie poartă denumirea de third-party cookie. 

 

 



 

 

 

6.5. Ce cookie-uri folosește gpm.ro  

Site-ul gpm.ro poate folosi cookie-uri pentru a reţine datele în formularele de contact, precum şi third-

party cookies, cum ar fi Google Analytics. 

 

 

6.6. Dezactivarea cookie-urilor  
  

Pentru a dezactiva setarea cookie-urilor de către browser, puteți accesa secțiunea ajutor din browserul 
dumneavoastră şi puteți opta pentru această setare. Însă, atenție, în unele situații nu veți mai putea 
vizualiza site-ul sau experiența nu va mai fi aceeași ca atunci când sunt cookie-urile activate. 
 
 

6.7. Link-uri utile despre cookie-uri  

  

http://www.youronlinechoices.com/ro/  

 

http://www.allaboutcookies.org/  

 

 

Pentru mai multe informații despre cookie-uri şi politica gpm.ro în ceea ce privește cookie-urile, 

puteți să ne contactați la adresa: dpo@gpm.ro . 

 

7. PROCESAREA DATELOR PERSONALE SENSIBILE 

În anumite situații trebuie să procesăm, de asemenea, categorii speciale de date personale (date 

personale sensibile) cum ar fi date legate de sănătate, de exemplu atunci când solicitați asistență specială 

de la noi, pentru motive de siguranță. 

Pentru a procesa datele dumneavoastră personale sensibile va trebui să obținem 

consimțământul dumneavoastră specific; în caz contrar, este posibil să nu vă putem furniza serviciile 

solicitate. Este posibil să utilizăm datele dumneavoastră personale sensibile acolo unde este necesar 

pentru a ne întemeia, a ne exercita sau a ne apăra de plângerile legale și pentru a asigura respectarea 

prevederilor legale obligatorii. Transferul datelor dumneavoastră personale sensibile către terți, chiar în 

afara Zonei Economice Europene, poate fi, de asemenea, necesar în timpul furnizării serviciilor solicitate 

de la noi, doar pe baza prevederilor legale obligatorii. 

8. BAZA LEGALĂ A PROCESĂRII DATELOR 

Baza legală a activităților de procesare a datelor indicate la punctele a)-d) din Secțiunea 5 a 

acestei Notificări de confidențialitate este formată pe baza consimțământului dumneavoastră, iar 

începând din 25 mai 2018 și potrivit dispozițiilor din Articolul 6 (1) (a) din Regulamentul General pentru 



 

 

 

Protecția Datelor (Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European) (GDPR) și Articolul 

9 (2) (a) din GDPR conform căruia astfel de activități de procesare sunt necesare pentru derularea unui 

contract sau pentru a parcurge etapele, la solicitarea subiectului datelor, pentru intrarea într-un contract, 

ceea ce înseamnă că astfel de activități de procesare se vor efectua pe baza consimțământului 

dumneavoastră. 

Baza legală a activităților de procesare a datelor indicate la punctele e)-f) din Secțiunea 5 din 

această Notificare de confidențialitate este formată pe baza consimțământului dumneavoastră și potrivit 

dispozițiilor din Articolul 6 (1) (b), adică o astfel de activitate de procesare este necesară pentru a 

respecta obligațiile legale. 

Baza legală a activităților de procesare a datelor indicate la punctul b) din Secțiunea 5 din această 

Notificare de confidențialitate este pe baza consimțământului dumneavoastră, astfel de activități de 

procesare se vor baza pe interesul legitim al societății Grup Petrol Marin SA. Dacă baza legală este 

interesul legitim al societății Grup Petrol Marin SA, vom ține cont cu atenție de interesele dumneavoastră 

și de drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale, stabilind dacă acestea au prioritate față de 

astfel de interese legitime (testul de echilibrare). 

Consecințele refuzului sau eșecul în furnizarea datelor personale. 

Rețineți că avem nevoie de datele personale enumerate în Secțiunea 5 a) pentru a vă furniza 

serviciile noastre. Dacă nu ne veți furniza datele personale solicitate, nu vom putea să vă furnizăm, în 

totalitate sau parțial, serviciile pe care le-ați solicitat. 

Dacă vă retrageți consimțământul sau dacă nu ne oferiți consimțământul pentru utilizarea 

datelor sensibile menționate în Secțiunea 6, este posibil să nu vă putem furniza, în totalitate sau parțial, 

serviciile pe care le-ați solicitat. Rețineți că, în aceste cazuri, nu veți putea anula sau obține rambursări 

pentru nicio taxă plătită anterior efectuării sejurului, în cazul activităților turistice. 

9. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE? 

Procesăm datele dumneavoastră personale pe perioada necesară realizării scopurilor stabilite 

prin această Notificare de confidențialitate sau pe perioada de limitare prevăzută în legislația relevantă , 

cu privire la arhivarea documentelor justificative . 

Nu vom păstra datele dumneavoastră personale mai mult decât este rezonabil necesar: 3 ani de 

la îndeplinirea contractului încheiat cu noi, pentru a respecta legislația în vigoare referitoare la păstrarea 

datelor. 

Stocăm datele cu caracter personal colectate, atât pe suport de hârtie cât și pe suport magnetic ( 

hard disc ) pe o perioadă rezonabil necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne incumbă potrivit 

legislației aplicabile. 

În cazul documentelor contabile, perioada de păstrare este de 5 ani de la închiderea anului fiscal, 

în concordanță dispozițiile codului fiscal. 

Dacă se inițiază o procedură disciplinară sau judiciară, datele personale vor fi păstrate până la 

terminarea procedurilor, inclusiv pe perioada oricăror remedieri posibile, date care urmează, în cazul 



 

 

 

pretențiilor civile, să fie șterse la terminarea procedurii. 

În cazul procesării de date pe bază de consimțământ, datele personale vor fi procesate până când 

se retrage consimțământul. 

10. PROCESAREA DATELOR PERSONALE ÎN ALTE SCOPURI 

Dacă vom dori să utilizăm datele dumneavoastră personale pentru un scop nou, neacoperit prin 

această Notificare de confidențialitate, vă vom furniza o nouă notificare care va explica toate condițiile 

legate de noua procesare, înainte ca noua procesare să aibă loc. Dacă este necesar, vă vom cere 

consimțământul înainte de a începe noua activitate de procesare a datelor. 

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE 

Conform legislației în vigoare privind protecția datelor, vă sunt recunoscute următoarele drepturi 

: 

- să solicitați accesul la datele dumneavoastră personale, 

- să solicitați corectarea datelor dumneavoastră personale, 

- să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale, 

- să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale, 

- să solicitați portabilitatea datelor, 

- să vă opuneți procesării datelor dumneavoastră personale (inclusiv să vă opuneți profilării și, 

de asemenea, alte drepturi conectate cu luarea automată a deciziilor), 

- să vă retrageți consimțământul și să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere, cân 

constatați că v-au fost încălcate drepturile. 

11.1 Dreptul de acces 

Este posibil să aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea privind faptul că datele dumneavoastră 

personale sunt procesate sau nu și, în cazul în care sunt, să solicitați accesul la datele personale. 

11.2 Dreptul la rectificare 

Este posibil să aveți dreptul de a obține o copie a datelor personale care au fost procesate. Este 

posibil să vă solicităm informații suplimentare pentru identificare sau pentru alte copii pe care le-ați 

solicitat și este posibil să vă cerem o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative Dreptul de 

rectificare. 

Este posibil să aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale incorecte 

referitoare la dumneavoastră. În funcție de scopurile procesării, este posibil să aveți dreptul de a avea 

date personale incomplete, inclusiv prin modalitatea furnizării unei declarații suplimentare. 



 

 

 

11.3 Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) 

În anumite circumstanțe, este posibil să aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor 

dumneavoastră personale și este posibil să fim obligați să ștergem astfel de date personale. În astfel de 

cazuri nu vom mai avea posibilitatea să vă furnizăm serviciile noastre. 

11.4 Dreptul de a restricționa procesarea 

În anumite circumstanțe este posibil să aveți dreptul de a ne solicita restricționarea procesării 

datelor dumneavoastră personale. În acest caz, datele respective vor fi marcate și vor putea fi procesate 

numai în anumite scopuri. 

11.5   Dreptul de a vă opune și drepturi legate de luarea automată a deciziilor 

În anumite circumstanțe este posibil să aveți dreptul de a obiecta, în temeiuri legate de situația 

dumneavoastră particulară, în orice moment, față de procesarea de către noi a datelor dumneavoastră 

personale, inclusiv față de profilare, și este posibil să fim obligați să nu mai procesăm datele 

dumneavoastră personale. 

În plus, dacă datele dumneavoastră personale sunt procesate pe baza interesului nostru legitim, 

aveți dreptul să obiectați în orice moment față de procesarea datelor personale referitoare la 

dumneavoastră într-un asemenea scop. 

Mai mult, în anumite circumstanțe legate de luarea automată a deciziilor individuale, aveți 

dreptul de a obține intervenția umană. Vă informăm că societatea Grup Petrol MarinSA nu aplică 

mecanismul de luare automată a deciziilor. 

11.6 Dreptul de portabilitate a datelor 

În anumite circumstanțe este posibil să aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale 

pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, uzual și care poate fi citit de un aparat (de ex. în 

format digital) și este posibil să aveți dreptul de a solicita transmiterea acestor date către o altă entitate 

fără impedimente din partea noastră, dacă o astfel de transmisie este tehnic fezabilă. 

11.7 Dreptul de retragere a consimțământului 

Atunci când procesarea datelor dumneavoastră personale se bazează pe consimțământul 

dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a ne oferi nicio explicație și 

gratuit, sens în care ne veți trimite o notificare pe adresa sediului social. Retragerea consimțământului nu 

afectează caracterul legal al procesării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

Dacă vă retrageți consimțământul față de procesarea de către noi a datelor dumneavoastră 

personale, este posibil să nu vă mai putem furniza, în totalitate sau parțial, serviciile pe care ni le-ați 

solicitat. 

11.8 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere 

În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră privind datele personale au fost 

încălcate, puteți, de asemenea, să contactați și să depuneți o plângere la autoritatea locală pentru 



 

 

 

protecția datelor, în particular din statul membru în care aveți reședința uzuală, locul de muncă sau locul 
presupusei încălcări. 

Puteți, de asemenea, să contactați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal, ale cărei date de contact le regăsiți la adresa: www.dataprotection.ro. 

12 CUM VĂ PROTEJĂM DATELE PERSONALE? 

Societatea Grup Petrol MarinSA își respectă obligațiile care îi revin conform legislației în vigoare 

privind protecția datelor prin : 

- păstrarea datelor personale în formă actualizată; 

- stocarea și distrugerea lor în siguranță; 

- nu se colectează și nu se păstrează volume excesive de date; 

- protejarea datelor personale împotriva pierderii, utilizării greșite, accesului neautorizat și 

divulgării, asigurându-ne în același timp că s-au luat măsurile tehnice corespunzătoare 

pentru protecția datelor personale. 

Luăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor 

dumneavoastră personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, 

accesului sau divulgării neautorizate, în special în cazul în care procesarea implică transmiterea datelor 

printr-o rețea, și împotriva altor forme ilegale de procesare. 

Societatea Grup Petrol Marin SA, în conformitate cu aceste aspecte, aplică, printre altele, diferite 

niveluri de drepturi de acces la date, prin care se asigură că la date va avea acces numai persoana 

autorizată corespunzătoare, ale cărei cunoștințe despre date sunt necesare pentru a-și îndeplini 

obligațiile care decurg din sau au legătură cu performanțele la locul de muncă. 

Acordăm o atenție deosebită transmiterii în siguranță a datelor personale și financiare. Aceste 

date sunt transmise de la computerul dumneavoastră la serverul alocat rezervărilor Societatea Grup 

Petrol Marin SA prin canale criptate cu ajutorul tehnologiei 3D Secure, în cazul plăților efectuate cu 

online sau cu cardul. 

13 PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE 

Societatea Grup Petrol Marin SA poate utiliza în activitatea sa servicii de la diferiți procesatori de 

date și furnizori de servicii externe pentru manevrarea și procesarea datelor dumneavoastră personale în 

anumite scopuri, în numele și în conformitate cu instrucțiunile societății Grup Petrol Marin SA. 



 

 

 

Mai mult, conform legislației în vigoare privind activitatea turistică, societatea Grup Petrol 

Marin SA are obligația să partajeze datele dumneavoastră personale cu instituții guvernamentale, 
autorități și alte entități împuternicite. 

Procesatorii de date vor procesa datele personale atâta timp cât clauzele privind procesarea 

datelor prevăzute în contractul încheiat cu aceștia sunt valabile și în vigoare sau până când li se solicită să 

păstreze datele dumneavoastră conform legislației privind păstrarea datelor. 

Este posibil să divulgăm datele dumneavoastră personale către următoarele categorii de terțe 

părți (destinatari), în scopurile descrise mai jos: 

- agenți de turism și alte terțe părți prin care ați rezervat călătorii sau alte servicii; 

- alți furnizori de servicii de la care ați achiziționat servicii (inclusiv, dar fără limitare la 

asigurări, servicii de transfer); 

- partenerii noștri din schemele de loialitate la care ați aderat; 

- companii de carduri de credit, furnizori de servicii de plăți pentru a procesa plățile pe care le-
ați inițiat pe site-ul nostru web, în aplicația noastră sau prin centrul nostru telefonic; 

- terțe părți precum firme de avocatură, tribunale, alte entități sau furnizori de servicii pentru 
a impune sau pentru a aplica orice prevederi din contractul cu dumneavoastră; 

- autorități guvernamentale sau de aplicare a legii precum poliția și autoritățile de 

reglementare, la solicitarea acestora și numai în măsura în care este necesar conform legilor în vigoare 

sau pentru protecția drepturilor noastre sau pentru siguranța clienților, angajaților și bunurilor noastre. 

13.1 Alți furnizori de servicii 

Când achiziționați un serviciu de la un alt furnizor de servicii de pe site-ul nostru web sau prin 

centrul nostru telefonic (de ex. comandați servicii de transport sau alte activități înrudite) vom transfera 

datele dumneavoastră personale către furnizorul de servicii respectiv pentru a facilita achiziția. 

Procesarea datelor de către aceste părți terțe poate fi efectuată, de asemenea, conform propriei 

lor politici de confidențialitate. Examinați politicile de confidențialitate direct pe site-urile unor astfel de 

terțe părți pentru mai multe informații despre practicile lor privind procesarea datelor. Mai mult, primim 

și noi informații despre dumneavoastră de la terțe părți, de exemplu atunci când participați la un 

program de loialitate. 

13.2 Procesatori de date  



 

 

 

Societatea Grup Petrol Marin SA angajează anumite terțe părți pentru a furniza asistență în 
timpul prestării serviciilor achiziționate de la noi. Aceste terțe părți furnizează următoarele servicii: 

servicii de procesare a plăților; 

derularea de scheme de loialitate; 

asigurarea de servicii de asistență IT; 

13.3. Centrul telefonic 

Centrul nostru telefonic procesează datele dumneavoastră personale în conformitate cu această 

Notificare de confidențialitate și cu legislația în vigoare. Reclamațiile trimise electronic, prin poștă sau 

prin e-mail sunt arhivate și pot fi asociate cu alte date privind rezervarea, pentru a gestiona posibile 

reclamații viitoare. 

13.4. Autorități guvernamentale și instituții de aplicare a legii 

Este posibil să transferăm datele dumneavoastră personale către autorități guvernamentale sau 

instituții de aplicare a legii, cum ar fi poliția și autoritățile de reglementare, la solicitarea acestora și 

numai în conformitate cu legea aplicabilă sau pentru protejarea drepturilor ori a siguranței clienților, 

personalului sau bunurilor noastre. 

14 TRANSFERUL DATELOR PERSONALE CĂTRE ALTE ȚĂRI 

Transferul datelor dumneavoastră personale în afara Zonei Economice Europene poate fi necesar 

pentru a vă furniza un serviciu pe care l-ați solicitat, iar datele dumneavoastră personale pot fi accesate 

de membrii Grupului de firme din care face parte și societatea Grup Petrol Marin SA și de procesatori de 

date și furnizori de servicii din țări care nu asigură același nivel de protecție a datelor ca cel asigurat în 

Zona Economică Europeană. Prin urmare, Societatea Grup Petrol Marin SA va lua, dacă se impune, toate 

măsurile necesare în legătură cu destinatarii datelor dumneavoastră personale pentru a asigura un nivel 

adecvat de protecție, așa cum este definit de legislația în vigoare privind protecția datelor, în particular 

prin aplicarea clauzelor contractuale standard emise de Comisia Europeană sau de o decizie a Comisiei 

Europene care precizează că țara în care se află destinatarul datelor transferate asigură un nivel adecvat 

de protecție a datelor. 

În cazul în care nu se poate asigura un nivel adecvat de protecție a datelor personale în legătură 

cu transferurile de date în străinătate, vă vom solicita consimțământul expres în legătură cu astfel de 

transferuri de date în străinătate. Rețineți că astfel de transferuri de date pot fi asociate cu anumite 

riscuri, în special acela că în țara destinatarului datelor terțe părți neautorizate pot avea și un acces 

nerezonabil la datele declarate și este posibil să nu puteți să vă exercitați drepturile de subiect al datelor 

și/sau dreptul de a vă opune actelor care pot prejudicia datele dumneavoastră personale și dreptul 

dumneavoastră la confidențialitate.



 

 

 

15 MODIFICĂRI ALE NOTIFICĂRII DE CONFIDENȚIALITATE 

În cazul în care vom modifica această Notificare de confidențialitate, vom publica versiunea ei 

actualizată pe site-ul nostru web www.gpm.ro 

16 RĂSPUNDEREA TERȚILOR 

Societatea Grup Petrol Marin SA nu este responsabilă pentru utilizarea datelor dumneavoastră 

de către terțe părți în scopuri proprii, acolo unde astfel de utilizare este permisă. În astfel de cazuri, 

aceste terțe părți sunt considerate și ele operatori de date; pentru mai multe informații, consultați 

politicile lor de confidențialitate. 

Această Politică de confidențialitate este în vigoare din 25 mai 2018. 

 


