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Politica de Prelucrare a Datelor cu caracter Personal

MARKET ALERTS S.R.L., denumita in continuare "MarketAlerts", este operatorul de
date ce au caracter personal ce apartin utilizatorilor website-ului MarketAlerts.ro,
inregistrat sub numarul 0014877.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date, cu modificarile si completarile ulterioare, MarketAlerts se obliga sa
administreze in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele
personale furnizate de utilizatorii MarketAlerts.

Scopul colectarii datelor
MarketAlerts colecteaza date ce au caracter personal cu scopul de a dezvolta,
promova, oferi, factura, analiza si imbunatati serviciile destinate utilizatorilor.
Pentru a indeplini acest scop, informatiile Utilizatorilor ce au caracter personal pot
fi furnizate catre parteneri de afaceri ai MarketAlerts, precum si catre institutiile
abilitate ale statului, pe baza unor cereri expres formulate, in conditiile legii in
vigoare.

Datele prelucrate
MarketAlerts poate prelucra, inclusiv pentru oferi si factura serviciile comandate
de utilizatori, următoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, sexul,
date din actele de stare civila, telefon, email, adresa, date bancare, precum si
date de geolocalizare ori date de trafic.

Securitatea prelucrarii datelor
Pentru a asigura securitatea prelucrarii datelor, MarketAlerts a luat urmatoarele
masuri:
•
datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate,
protejate prin nume de utilizator si parola;
•
accesul operatorilor MarketAlerts la baza de date a informatiilor ce au
caracter personal este strict limitat si permis doar pentru indeplinirea atributiilor de
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serviciu, pe baza de autentificare, prin nume de utilizator si parola, cu obligatia
de a pastra confidentialitatea datelor apartinand utilizatorilor MarketAlerts;
•
baza de date a informatiilor ce au caracter personal este copiata periodic,
pentru siguranta;
•
listarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre operatorii
MarketAlerts autorizati si numai cu scopul de a oferi servicii utilizatorilor
MarketAlerts, precum si in scopurile cerute de legislatia in vigoare.

Garantii
MarketAlerts garanteaza utilizatorilor drepturile prevazute de lege, respectiv
dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de
opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa
justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date.
Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa de
corespondenta a MarketAlerts, utilizatorul isi va putea exercita, in mod gratuit,
urmatoarele drepturi:
• o data pe an, i se va confirma faptul ca datele personale sunt sau nu
prelucrate;
• va putea interveni asupra datelor transmise;
• se va putea opune prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime
legate de situatia sa particulara;
• va putea solicita stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.

Incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
Datele prelucrate vor fi stocate pe durata necesară realizării scopurilor în vederea
cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate, pana la exercitarea de catre
utilizatorul MarketAlerts a dreptului de opozitie.

Politica privind SPAM-ul
MarketAlerts nu promoveaza SPAM-ul si ofera utilizatorilor posibilitatea de a se
dezabona de la alertele sau informarile trimise acestora. De asemenea, utilizatorii
pot oricand solicita stergerea adresei din baza de date a MarketAlerts.
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