
              Consimțământul la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2016/679, Regulamentul general privind protecția 

datelor cu caracter personal, consimt prin aceasta 

 

ca compania NaniNails s.r.o., Reg.Com: 293 91 920, cu sediul în Baška 278, 739 01 Baška, 

în evidența registrul tribunalului din Ostrava, marcă de dosar C 38419, e-mail 

info@naninails.ro tel. +40 316 308 261 (mai departe doar "Compania"), 

 

să proceseze informațiile cu caracter personal despre persoana mea, și anume numele, 

prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și detaliile comenzilor mele. 

 

Aceste date personale vor fi prelucrate pe temeiul juridic al consimțământului acordat, în 

scopul trimiterii mesajelor publicitare, ofertelor de bunuri și servicii de către companie, 

inclusiv sub forma unor declarații personalizate bazate pe evaluarea datelor personale 

prelucrate. 

 

Compania va procesa datele personale furnizate electronic în mod automat. Compania este 

autorizată să dezvăluie informațiile personale furnizate terților, inclusiv transferul de date cu 

caracter personal către părți terțe. Categoriile de destinatari cărora le vor fi transmise date cu 

caracter personal sunt procesoare de date pe care Compania le utilizează pentru a îndeplini 

scopul stabilit mai sus. 

 

Sunt familiarizat cu faptul că am următoarele drepturi pe baza consimțământului meu pentru 

prelucrarea datelor mele personale: 

- dreptul la acces asupra datelor personale pe care compania le procesează despre 

mine, 

- dreptul de a corecta informațiile personale, 

- dreptul de a șterge informațiile personale, 

- dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal, 

- dreptul de a mă opune prelucrării datelor cu caracter personal, 

- dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal. 

 

De asemenea, am înțeles că am: 

 

- dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, putând face acest lucru prin 

trimiterea electronică la adresa de e-mail de mai sus a Companiei, 

- dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

la Autoritatea de Supraveghere, adică la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal. 

 

Datele personale furnizate vor fi prelucrate de către Companie pe o perioadă nedeterminată, 

până când consimțământul va fi revocat sau scopul pentru care a fost acordat 

consimțământul se va încheia. 

 

Declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor mele personale de mai sus și că 

îmi dau consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod 

informat, liber, necondiționat și voluntar. 


