
 NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:  
Potrivit cerintelor Regulamentului UE nr. 2016/679(GDPR) privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC Parking SA, are 
obligatia de a obtine in mod direct si de a administra datele personale ale clientului-beneficiar al 
serviciilor prestate in temeiul contractului incheiat. 
1. Scopul/Destinatia colectarii datelor cu caracter personal 
Prelucrarea datelor personale obtinute prin consimtamantul locatarului si utilizarea lor de catre S.C. 
PARKING S.A., se face in scopul stabilirii raporturilor juridice privind inchirierea locului de parcare de 
reședinta domeniul public, pe baza CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII, in calitate de 
Beneficiar/Locatar. 
Prelucrarea datelor personale obtinute prin consimtamantul locatarului si utilizarea lor de catre S.C. 
PARKING S.A., se face in scopul stabilirii raporturilor juridice privind inchirierea locului de parcare de 
reședinta domeniul public, pe baza CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII, in calitate de 
Beneficiar/Locatar. 
      a.Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: 

• Indeplinirea atributiilor legale ale operatorului de servicii; 
• Derularea activitaţii contractuale a societatii prestatoare; 
• Facturarea si incasarea valorii serviciilor prestate; 
• Gestionarea relatiilor cu clientii si asigurarea comunicarii cu clientii prin orice mijloc de 

comunicare; 
• Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public; 

Prestatorul poate considera toate informatiile colectate ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu tertii.  
       b.Destinatarii datelor pot fi, dupa cum urmeaza: 

• Politie, Parchet, alte institutii ale statului (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor 
cereri expres formulate); 

Informatiile inregistrate, sunt destinate utilizarii de catre Prestatorul/Locator si sunt comunicate numai in 
vederea indeplinirii obligatiilor legale/contractuale ce revin societatii PARKING S.A. 
2. Date colectate/durata prelucrarii datelor cu caracter personal 
Datele personale puse la dispoziție de catre Beneficarul/Locatar prelucrate în temeiul acestui contract 
sunt: 
Pentru prestarea serviciilor-inchiriere loc de parcare resedinta domeniul public, operatorul va proceda la 
colectarea datelor personale care apar pe documente, cum ar fi: nume, prenume, persoana contact, 
reprezentant legal și datele de identificare ale acestora extrase din actele de stare civila, B.I./C.I., 
Certificat de casatorie, Contracte de vanzare –cumparare/schimb, leasing, inchiriere, certificat de 
inmatriculare autovehicul, alte documente necesare, email, telefon, conform prevederilor legale aplicabile; 
In vederea realizarii scopului menţionat, SC Parking SA va prelucra datele cu caracter personal pe toata 
perioada de de valabilitate a contractului de prestari servicii parcare de resedinta, datele fiind arhivate de 
catre operatulu de servicii pe durata de timp prevazuta în procedurile interne ale societatii. 
3. Drepturile Beneficiarului/Locatar  privind protectia datelor cu caracter personal 
Dreptul de a solicita accesul la datele personale, permite beneficiarului de contract sa primeasca o copie 
a datelor personale pe care locatorul le detine si sa verifice daca a fost procesata in mod legal. 
Dreptul de a solicita corectarea oricaror date puse la dispozitie despre beneficiarul-locatar. 
Acest lucru va permite ca orice date incomplete sau inexacte pe care le detinem despre titularul de 
contract sa fie corectate, prin verificarea corectitudinii datelor noi furnizate cu documentele prezentate in 
original. 
Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor personale. 
Aceasta permite ca beneficiarul/locatarul, sa solicite suspendarea procesarii datelor personale in 
urmatoarele situatii: 



       a. in cazul in care se considera ca utilizarea datelor se face ilegal; 
       b. in cazul in care s-a formulat opozitie din partea titularului de contract asupra utilizarii datelor 
personale; 
Dreptul de a solicita stergerea datelor personale. 
Acest drept permite solicitarea stergerii sau eliminarii datelor personale acolo unde nu exista motive 
intemeiate sa continue procesarea acestora. De asemenea, se poate exercita acest drept in cazul in care 
au fost prelucrate informatiile persoanle in mod ilegal sau daca s-a instituit obligatia stergerii datelor 
personale pentru a respecta actele de autoritate administrativa. 
Dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale in cazul in care va bazati pe un interes legitim (sau pe 
al unui tert), pentru evitarea unui impact particular asupra drepturilor și libertatilor fundamentale. 
Dreptul de retragere in orice moment a consimtamantului privind prelucrarea datelor personale. 
Acest drept, nu afecteaza legalitatea oricarei prelucrari care a fost efectuata in realizarea raportului 
juridic contractual, pe baza consimtamantului dat anterior incheiereii contractului. 
Acceptul privind utilizarea datelor cu caracter personal de catre S.C. PARKING S.A. poate fi revocat 
oricand, revocarea producand efecte numai pentru viitor. 
 Prin citirea şi semnarea prezentului contract, Beneficiarul/Locatarul confirma ca a fost informate cu 
privire la drepturile de care beneficiaza, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, 
dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la opozitie si 
dreptul de retragere a datelor. 
Prin citirea acestei anexe la contract, titularul a luat la cunostinta si intelege faptul ca datele cu caracter 
personal furnizate catre SC Parking SA constituie elemente determinante pentru realizarea atributiilor 
stabilite de lege in asigurarea derularii activitatii contractuale si/sau accesarea serviciilor oferite de SC 
Parking SA. 
 


