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CLAUZA DE INFORMARE LA DESCĂRCAREA DATELOR DIRECT DE LA O PERSOANĂ 
 
Potrivit art. 13 alin. 1 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare: RGDP) vă informăm că: 
 
1) Administratorul datelor dvs. cu caracter personal este home.pl  Societate pe Acțiuni cu sediu în Szczecin 

la adresa Zbożowa 4, cod poștal 70-653 Szczecin, înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul din Szczecin – Centru, Szczecin, a XIII-a Divizie Comercială 
a Oficiului Național al Registrului Comerțului sub numărul KRS 0000431335, REGON (Registru 
Operatorilor Economici) 811158242, CIF 8522103252 (numită în continuare: home.pl). 

 
2) home.pl a desemnat un ofițer de protecție a datelor.home.pl. Detalii de contact: adresa de e-mail: 

IODO@home.net.pl. 
 
3) home.pl prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. în formularul de înregistrare și în 

Panoul Clientului. Domeniul de aplicare al acestor date determină tipul de servicii pe care îl comandați 
sau îl utilizați. Domeniul de bază al acestor date este: numele și prenumele sau compania, CNP sau CIF, 
adresa de domiciliu sau adresa de sediu, adresele de contact (adresa de corespondență pentru 
corespondența pe hârtie, adresa de e-mail, nr. de telefon), numele și prenumele sau compania persoanei 
desemnate de dvs. ca persoană autorizată să vă reprezinte în probleme legate de serviciile dvs., precum 
și adresa de contact a acesteia (adresa de corespondență pentru corespondența pe hârtie, adresa de e-
mail, nr. de telefon). 

 
4)  În domeniul  în care este necesar pentru realizarea contractului încheiat de dvs. cu home.pl pentru 

furnizarea de servicii oferite de home.pl, precum și în domeniul necesar de luarea de măsuri de home.pl 
la solicitarea dvs., și în domeniul necesar pentru îndeplinirea de home.pl a obligației legale ce-i revine 
home.pl , și în scopurile care rezultă din interesele justificate din punct de vedere legal realizate de 
home.pl (detectarea și prevenirea fraudei, stabilirea și apărarea revendicărilor, întocmirea de declarații, 
analize și statistici, verificarea credibilității plății, rezolvarea reclamaților și cererilor, suport tehnic, 
decontări financiare, inclusiv emiterea documentelor contabile) - prelucrarea datelor dvs. cu caracter 
personal  are loc pe baza prevederilor legii și anume a art. 6 alin. 1 lit. b) și lit. c) și lit. f) al RGDP, fără 
necesitatea consimțământului dvs. pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În alte domenii 
datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pe baza consimțământului dvs. 

 
5) home.pl are dreptul de a transmite datele dvs. cu caracter personal către terți (denumite în continuare: 

Subcontractanți home.pl) și  Registrelor de Nume de Domenii, Organismelor de Certificare, în scopul și 

în măsura necesară pentru buna și corectă realizarea a contractului încheiat de dvs. cu home.pl. Prin 

urmare, datele dvs. personale pot fi transferate Subcontractanților home.pl pe baza unui contract de 

încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal încheiat între home.pl și Subcontractanții home.pl. 

Transferul datelor dvs.cu caracter personal Registrelor de Nume de Domenii se face pe baza încheierii de 

dvs. cu Registru de Nume de Domenii a contractului de înregistrare a unui Nume de Domeniu.  
Transferul datelor dvs. cu caracter personal către Organismele de Certificare are loc pe baza contractului 
încheiat de dvs. cu Organismul de Certificare pentru înregistrarea certificatului SSL. În plus, home.pl este 
obligată să transmită datele dvs. cu caracter personal pe baza dispozițiilor legale obligatorii, inclusiv la 
cererea instanțelor, autorităților și instituțiilor autorizate. 

 
Datele dvs. cu caracter personal nu sunt transferate, în principiu, în afara SEE. Transferul datelor cu caracter 
personal în afara SEE, poate avea loc atunci când este necesar pentru realizarea serviciul dvs., inclusiv în 
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situația când realizarea serviciului va necesita participarea Subcontractorilor home.pl cu sediul în afara 
teritoriului SEE. 
 
 
7) Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pe întreaga durată a contractului încheiat de dvs. cu 

home.pl pentru furnizarea serviciilor oferite de home.pl, în legătură cu care datele personale sunt 
prelucrate, iar după această perioadă până la data expirării termenului limită a revendicărilor, care 
decurg din contractul încheiat de dvs. cu home.pl pentru furnizarea serviciilor oferite de home.pl. În timp 
ce datele dvs. cu caracter personal înregistrate în documentația contabilă vor fi păstrate pentru perioada 
specificată în reglementările legislative în vigoare, inclusiv reglementările fiscale. 

 
 
8) Sub rezerva limitelor, care decurg din RGDP și alte prevederi legale, aveți dreptul să accesați în orice 

moment datele dvs. cu caracter personal și dreptul de a rectifica, șterge, dreptul de limitare a prelucrării, 
de a transfera date cu caracter personal, dreptul de a ridica obiecții și dreptul de a retrage 
consimțământul în orice moment în cazul în care prelucrarea are loc pe baza consimțământului dvs. 

 
9) Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere în sensul  RGDP atunci când 

decideți că aceasta prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal încalcă prevederile RGDP. 
 
10) În domeniul în care datele dvs. personale sunt colectate pe baza unei dispoziții legale, și anume art. 6 

alin. 1 lit. b) și lit. c) și li. f) RGDP lipsa de furnizare de către dvs. a tuturor datelor cu caracter personal 
necesare, în funcție de circumstanțe, poate duce la refuzul de a încheia un contract cu dvs. pentru 
furnizarea de servicii oferite de home.pl sau constituie un obstacol sau dificultate în încheierea sau 
executarea unui contract de prestare a serviciilor oferite de home.pl. În domeniul în care datele dvs. 
personale sunt colectate pe baza consimțământului, furnizarea datelor cu caracter personal este 
voluntară. Totuși refuzul dvs. de a da consimțământul în scopuri de marketing sau retragerea acestui 
consimțământ va împiedica home.pl să vă informeze despre noi oferte și promoții 

 

 
11) S-ar putea să fiți supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter 

personal, inclusiv profilarea, dacă aveți dreptul la aceasta prin legea în vigoare sau ați fost de acord cu 
aceasta în prealabil. 

 


