Notificare privind prelucrarea datelor personale
Dacă sunteți în baza de date a societații Media Expres SRL după achiziția de produse și/sau servicii sau acestea țiau fost oferite gratuit fiind sponsorizate prin publicitate.
Prin prezenta notificăm public faptul că începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (în continuare "Regulamentul") va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.
Media Expres SRL se aliniaza prevederilor Regulamentului și consideram ca este un moment oportun să punctăm
următoarele aspecte:
PRELUCRAREA DATELOR
Media Expres SRL prelucreaza datele cu caracter personal în scop contractual și legal sau în scopuri de vânzari,
pentru prelungirea abonamentelor sau a accesului la informații. De asemenea, Media Expres folosește date
personale cum sunt numele, telefonul, adresa de e-mail, compania și funcția ale reprezentanților companiilor de
cablu, radio și televiziune publicate de către CNA, ca efect al Legii audiovizualului.
Pentru indeplinirea obligatiilor legale, comunicam datele către autoritati publice, operatori terți și împuterniciți sau
către alte categorii de destinatari. În scop contractual este posibil să transferam datele tale în Uniunea Europeana.
În scop de marketing direct, efectuare de studii de marketing și satisfacție client și doar în cazul in care ai fost de
acord cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal, te informam că selectam și analizam datele tale cu caracter
personal – nume, prenume, telefon mobil, adresa e-mail, compania unde lucrezi și funcția pe care o deții.
Unele din datele tale personale, pentru care ți-ai dat acordul de prelucrare pentru ca noi să îți putem furniza
serviciile oferite de Media Expres, pot să fie transmise către partenerii noștrii contractuali.
DREPTURILE TALE
Regulamentul asigură mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă
drepturile existente și în prezent, apare, ca noutate, dreptul la portabilitatea datelor sau dreptul de ștergerea datelor.
DREPTURILE PE CARE LE AI
- dreptul de acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, ștergerea datelor
(dreptul de a fi uitat) și dreptul la restricționarea prelucrării.
Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru sau printrun e-mail la adresa media.expres@gmail.com.
În plus, din 25 mai 2018, daca ai nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale te poți adresa
Responsabilului pentru protecția datelor Mihai Pavelescu, la adresa de e-mail media.expres@gmail.com.
Plângerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate și Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
În cazul în care nu mai dorești ca datele tale cu caracter personal sa fie prelucrate în scop de marketing direct și
studii de marketing sau în listele de companii și responsabili ai acestora publicate de Media Expres, te rugam să
intri în contul tău la secțiunea Profil și sa debifezi casuța Datele mele personale pot fi folosite în scopuri de
marketing sau să ne trimiți o cerere în acest sens datata și semnată pe adresa companiei sau la e-mail
media.expres@gmail.com.
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POLITICA DE SECURITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In conformitate cu prevederile Legii 677/2001 cu modificarile si completarile ulterioare,
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cod 915400
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Registrul Comertului: J51/358/2002, CUI Nr.: RO15052199
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prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime.
Prelucrare datelor se realizeaza prin mijloace automate, cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa
asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Prelucrarea datelor se face cu respectarea urmatoarelor principii:
Legalitatea.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale.
Scopul bine-determinat.
Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate,
pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate.
Confidentialitatea.
Informatile sunt prelucrate si folosite conform politicii de confidentialitate a datelor personale si nu vor fi folosite
in nici un mod care contravine acestei politici; informaţiile colectate sunt folosite numai pentru scopul in care sunt
colectate.
Consintamantul persoanei vizate.
Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoiriile strict
mentionate de Legea 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consintamantul in mod
expres si neechivoc pentru acea prelucrare.
Informarea.
Informarea se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate.
Protejarea persoanelor vizate.
Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de
a nu fi supuse unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de
lege, care le-au fost incalcate.
Securitatea.
Masurile tehnice si organizatorice de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite pentru protejarea
datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau
accesului neautorizat (accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe baza de nume utilizator şi parola sistemul
fiind controlat de administratorul MEDIA EXPRES SRL). Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejata
prin firewall precum si de solutii antivirus actualizate permanent.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
(reglementate de Legea 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare)
- Dreptul de obtine de la MEDIA EXPRES S.R.L., la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea
faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de MEDIA EXPRES S.R.L.;
- Dreptul de a obtine de la MEDIA EXPRES S.R.L, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea
sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001, in special a datelor incomplete sau
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inexacte;
- Dreptul de a obtine de la MEDIA EXPRES S.R.L, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a
datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea 677/2001;
- Dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care va vizeaza sa faca
obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata
prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
- Dreptul de va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea 677/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, care v-au fost incalcate;
De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea 677/2001 cu modificarile si
completarile ulterioare, va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal sau/si instantelor de judecata.
SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
MEDIA EXPRES S.R.L certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter
personal.
MEDIA EXPRES S.R.L utilizeaza metode si tenologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si
proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare.
Pentru mai multe detalii si informatii, orice persoana interesata se poate adresa:
AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE
A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Str. Olari, nr. 32, sector 2, Bucuresti
Web: http://www.dataprotection.ro
Mihai Pavelescu
Administrator
SC MEDIA EXPRES SRL
Data: 14 februarie 2014
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