
 

 

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE 

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, cunoscut drept Regulamentul General 

privind Protectia Datelor Personale, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si 

protecția vietii private in sectorul comunicațiilor electronice, PFA MARCU LIANA, este 

obligata sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de tine, numai cu respectarea 

masurilor de securitate si in scopul comunicat. 

Datele cu caracter personal pe care ni le transmiti la completarea formularelor de 

contact sau prin e-mail sunt tratate cu stricta confidentialitate. Nu esti obligat sa ne 

transmiti date cu caracter personal, insa datele transmise voluntar de catre tine vor fi 

utilizate exclusiv in scopul prelucrarii solicitarii tale. Conform Regulamentului (UE) 

679/2016, cunoscut drept Regulamentul General privind Protectia Datelor Personale, 

beneficiezi de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi 

supus(a) unei decizii individuale. Totodata, ai dreptul sa te opui prelucrarii datelor 

personale care te privesc si sa soliciti stergerea datelor. De asemenea, iti este recunoscut 

dreptul de a te adresa justitiei. 

PFA MARCU LIANA utilizeaza datele tale personale doar pentru intocmirea facturii si le 

comunica companiei de curierat. Nu prelucram datele tale personale in alte scopuri. 

Conform Regulament European 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal, 

ca persoana fizica beneficiezi de următoarele drepturi: 

–informare si acces la datele cu caracter personal. Ai dreptul de a obtine din partea 

noastra o confirmare ca nu se prelucreaza date cu caracter personal care te privesc. 

–restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal 

Pot exista situatii in care vrei sa restrictionezi prelucrarea anumitor date doar 

pentru o anumita perioada de timp. Spre exemplu nu vrei sa mai primesti mesaje 

comerciale din anumite categorii de interes din partea noastra timp de o luna. Poti, 

in orice moment, sa trimiti o cerere prin e-mail in acest sens sau sa faci modificarile 

in contul de utilizator. In momentul in care vrei sa anulezi restrictionarea prelucrarii 

o poti face prin una din metodele utilizate la restrictionare. 

–opozitia prelucrarii datelor cu caracter personal. 

Este posibil ca la un moment dat sa iti doresti sa nu iti mai prelucram anumite date 

cu caracter personal fara insa a le sterge din baza noastra de date. Iti poti exercita 

in orice moment acest drept. 

–rectificarea datelor cu caracter personal. 

Oricand iti modifici datele cu caracter personal (spre exemplu iti schimbi adresa de 

e-mail) iti poti actualiza informatiile in baza noastra de date accesand contul tau 

online sau printr-o cerere trimisa prin e-mail. 

– stergerea datelor cu caracter personal. 

Daca, din diferite motive, vrei sa iti stergi datele cu caracter personal din baza 

noastra de date, poti face o solicitare in acest sens prin e-mail sau din contul de 
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utilizator. 

Atentie, in cazul in care datele tale cu caracter personal sunt prelucrate pentru 

respectarea unei obligatii legale, cererea de stergere a acestor date poate fi 

refuzata, caz in care se vor sterge doar acele date pe care nu le mai putem prelucra 

fara acordul tau. 

Pentru a-ti exercita oricare din drepturile de mai sus poti trimite o cerere prin e-mail la 

adresa englisg.learningmindset@gmail.com sau le poti aplica din contul tau de utilizator. 

Pentru a fi siguri ca esti proprietarul datelor te rugam ca solicitarile sa le trimiti folosind 

e-mailul pentru care faci solicitarea. 
 


