Nota de informare
În conformitate cu prevederile Legii nr. 133/ 2011 privind protecția datelor cu caracter personal,
DELOITTE & TOUCHE S.R.L., cu sediul în Chișinău,. Bd. Ștefan cel Mare nr. 65, oficiu 300, etaj 3,
înregistrată la Camera de Înregistrări de Stat cu nr. 1003600137258, Cod fiscal 1003600137258,
prelucrează date cu caracter personal cu respectarea cerințelor legale și în condiții care asigură
securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de reclamă, marketing și publicitate si
managementul relatiei cu clientii existenti si potentiali in scopul promovarii serviciilor companiei si
consolidarii relatiei cu acestia. Prin scopuri de marketing, intelegem invitatii la seminarii si conferinte
organizate de DELOITTE & TOUCHE S.R.L., precum si mesaje ce cuprind buletine informative privind
cele mai recente schimbari legislative.
DELOITTE & TOUCHE S.R.L. prelucrează una sau mai multe dintre urmatoarele categorii de date: nume
și prenume, sex, data nașterii, cetățenia, telefon fix și mobil, fax, adresă (domiciliu/reședința), e-mail,
profesie, loc de muncă, obișnuințe/ preferințe/ comportament (hobby-uri).
Datele cu caracter personal prelucrate de catre DELOITTE & TOUCHE S.R.L. pot fi dezvăluite
următoarelor categorii de destinatari: alte companii din același grup cu DELOITTE & TOUCHE S.R.L.
Persoanele fizice nu sunt obligate să furnizeze date cu caracter personal în scopurile mentionate anterior,
acest aspect rămânând la latitudinea persoanelor vizate.
Transferul de date cu caracter personal în străinătate către alte companii din același grup cu DELOITTE
& TOUCHE S.R.L. este supus legii aplicabile și va fi realizat în condiții de securitate.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (potrivit Legii nr. 133/ 2011):







Dreptul la informare (art. 12);
Dreptul de acces la date (art. 13);
Dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14);
Dreptul de opoziție (art. 16);
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
Accesul la justiție (art. 18).

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform Legii nr. 133/ 2011, vă puteți adresa cu o cerere
scrisă, datată și semnată la următoarea adresă: Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare nr. 65, oficiu 300, etaj 3 și/
sau prin e-mail la adresa: cerodataprivacy@deloittece.com.
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