Notă de informare
În conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Deloitte România1 având sediul social în
Str. Nicolae Titulescu, nr. 4 – 8, etaj 2, sector 1, București, România 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 și
managementul relației cu clienții existenți și potențiali în scopul promovării serviciilor companiei și
consolidării relației cu aceștia. Prin scopuri de marketing, înțelegem invitații la seminarii și conferințe
organizate de Deloitte România, precum și mesaje ce cuprind buletine informative privind cele mai
recente schimbări legislative.
Deloitte România prelucrează una sau mai multe dintre următoarele categorii de date: nume și
prenume, sex, data nașterii, cetățenia, telefon fix și mobil, fax, adresă (domiciliu/reședință), e-mail,
profesie, loc de muncă, obișnuințe/ preferințe/ comportament (hobby-uri).
Datele cu caracter personal prelucrate de Deloitte România pot fi dezvăluite următoarelor categorii de
destinatari: alte companii din același grup cu Deloitte România.
Persoanele fizice nu sunt obligate să furnizeze date cu caracter personal în scopurile menționate
anterior, acest aspect rămânând la latitudinea persoanelor vizate.
Transferul de date cu caracter personal în străinătate către alte companii din același grup cu Deloitte
România este supus legii aplicabile și va fi realizat în condiții de securitate.
Drepturile persoanei vizate (potrivit Legii 677/2001):

Dreptul la informare (art. 12);

Dreptul de acces la date (art. 13);

Dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14);

Dreptul de opoziție (art. 15);

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);

Dreptul de a face plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau de a se adresa justiției (art. 18).
Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform Legii 677/ 2001, vă puteți adresa cu o cerere
scrisă, datată și semnată la următoarea adresă: București, Str. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 2, sector
1 – Departamentul Clients & Markets și/ sau prin e-mail la adresa: cerodataprivacy@deloittece.com.
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In contextul prezentului document, sintagma ”Deloitte România” se referă la una sau mai multe dintre următoarele entități
juridice:
Deloitte Audit SRL, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, Cod fiscal RO7756924;
Deloitte Tax SRL, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/23343/2007, Cod fiscal RO22915705;
Deloitte Consultanta SRL, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8360/1992, Cod fiscal
RO2626460;

Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu
Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora.
DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu
furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua
globală a firmelor membre, vă rugăm să accesați
www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii
variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii
adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre
care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate
pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează
un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook sau
LinkedIn.
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