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Protejarea informațiilor pe care ni le furnizați sau ne sunt furnizate pentru sau despre 
dumneavoastră o considerăm ca fiind foarte importantă pentru noi și dorim să vă asigurăm că o 
punem în aplicare cu prioritate în cadrul tuturor activităților întreprinse care presupun procesarea 
datelor dumneavoastră cu caracter personal. În rândurile de mai jos vă transmitem informațiile pe 
care le considerăm necesară să vă fie prezentate și pe care recomandăm să le aveți în vedere despre 
informațiile considerate ca fiind date cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră 
sau despre dumneavoastră, scopul pentru care le colectăm și le procesăm, cum le folosim și, dacă 

este necesar, cu cine le împărtășim.  
 

  
Drepturile dumneavoastră  
Regulamentul UE 2016/679 vă acordă o serie de drepturi pe 
care noi le respectăm și ne obligăm să răspundem cu maximă operativitate solicitărilor dumneavoastră.  
1. Dreptul la acces: este dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date 
cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, inclusiv informații legate 
de categoriile de date deținute, scopul folsirii acestora, sursa colectării etc. 
La cererea dumneavoastră, vă vom oferi, în mod gratuit, 
o copie a datelor dumneavoastră personale. Solicitarea mai multor copii ale datelor dumneavoastră personale po
ate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.  
2. Dreptul de 
a vă retrage consimțământul în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimță
mântului înainte de retragerea acestuia.  
3. Dreptul la rectificarea datelor datelor personale referitoare la dumneavoastră care sunt inexacte. Ținându-
se seama de scopurile în care 
au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt 
incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.  
4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:  
• contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de 
care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;  
• prelucrarea este nelegală, dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii;  
• 
nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apăr
area unui drept în instanță;  
• aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.  
5. Dreptul la ștergere, sau “dreptul de a 
fi uitat”, în baza căruia puteți solicita ștergerea datelor personale ce sunt prelucrate despre dumneavoastră. Trebu
ie să ne conformăm acestei  
cereri, fără întârzieri nejustificate, cu următoarele excepția cazurilor în care datele sunt necesare:  
• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;  
• pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;  
• în scopuri de arhivare în interes public, științific, pentru studii istorice sau în scopuri statistice;  
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.  
6. Dreptul la portabilitatea datelor vă asigură ca aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal 
care vă privesc și să le transmiteți altui operator de 
date personale. În cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca noi să transmitem datele
 dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații.  
Acest drept îl aveți dacă, în mod cumulativ:  
• Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,  
• Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, 
pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesar
ă pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;  
• Datele dumneavoastră personale ne 
sunt furnizate de dumneavoastră și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are 
un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.  
7. Dreptul la opoziție, în baza căruia vă puteți opune, în orice moment, 
cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu condiția ca prelucrarea să nu 
se bazeze pe consimțământ ci pe interesele legitime 
ale operatorului sau ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, 
cu excepția cazului în care se pot dovedi motive 
legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dum



neavoastră sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Vă puteț
i opune întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing 
direct, indiferent de motiv.  

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să trimiteți o solicitare scrisă către S.C. IMO MANAGEMENT 

CONTRACTOR & DEVELOPER S.R.L, Bd. Revoluției 52-54, scara C, etaj 6, ap.18, Arad, Jud. Arad. Solicitarea 

o puteți depune și personal, sau ne puteți contacta prin e-mail la office@sunnyville.ro  
 

În cazul în care nu vă satisface răspunsul primit, aveți opțiunea de 
a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bd. G-
ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336 București, telefon 031 80 59 211, e-

mail anspdcp@dataprotection.ro  
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