
 

 
 

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE SITE EUROPEAN 
Data ultimei reactualizări: 7 Octombrie 2019    

1. Informații de contact importante 

Numele operatorului: Cromwell European Management Services Limited  

Adresa operatorului: Sediul social: 1st Floor, Unit 16, Manor Court Business 
Park, Scarborough, YO11 3TU   

Reprezentant central GDPR: EUPrivacy@cromwellpropertygroup.co.uk 

2. Introducere și Scopul acestei Declarații de confidențialitatea pentru site-urile europene 
Subsemnații, denumiți mai sus Operatori (“Cromwell”, "noi", “nouă”), ne angajăm să să vă 
protejăm datele personale și să vă respectăm confidențialitatea.  
 
Această Declarație de confidențialitate pentru site-urile europene („Declarația de 
confidențialitate”) stabilește datele personale pe care le primim de la dvs., modul în care le 
prelucrăm, obligațiile noastre legale în calitate de Operator și drepturile dvs. în legătură cu datele 
dvs. personale.  

 
Vă rugăm să rețineți că Declarația de confidențialitate aferentă site-ului australian Cromwell este 
disponibilă pe site-ul nostru la adresa:www.cromwellpropertygroup.com/  

 

3. Datele dvs. personale 
Când utilizați site-urile noastre, prelucrăm anumite date cu caracter personal care vă privesc. 

Suntem autorizați prin lege să prelucrăm datele dvs. personale pentru urmărirea intereselor 
noastre comerciale legitime, pentru respectarea obligaților legale sau contractuale și în situațiile 
pentru care v-ați dat consimțământul.     Prin interes legitim se înțelege un motiv de afaceri sau 
comercial care ne permite utilizarea informațiilor dvs. atât timp cât acest motiv nu este anulat de 
propriile dvs. drepturi și interese.  

În cazul în care este necesar să prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne îndeplini obligațiile 
legale sau contractuale, dacă nu furnizați anumite informații atunci când vi se solicită, este posibil 
să nu ne putem îndeplini pe deplin obligațiile aferente contractului pe care îl încheiem cu dvs. 
sau am putea fi împiedicați să ne respectăm obligațiile legale. 

În cazul în care ne bazăm pe consimțământul dvs. pentru a prelucra datele dvs. personale, aveți 
dreptul să retrageți oricând consimțământul prin trimiterea unui e-mail la reprezentantul central 
GDPR (EUprivacy@cromwellpropertygroup.co.uk). 

4. Cine suntem? 
În temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 - Regulamentul general privind protecția datelor 
("GDPR") și a altor legi privind protecția datelor, „operatorul” acestor date cu caracter personal 
este compania ale cărei nume și adresă sunt menționate în partea de sus a acestei Declarații de 
Confidențialitate. 

5. Informații personale pe care le colectăm 
Putem colecta și prelucra următoarele date personale care vă privesc: 

mailto:EUprivacy@cromwellpropertygroup.com
http://www.cromwellpropertygroup.com/
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• Rapoarte de intrare și CCTV dacă vizitați birourile noastre. 
• Informații pe care le furnizați completând formularele de pe oricare dintre site-urile 

noastre. Acestea includ informațiile furnizate la înregistrarea pentru a utiliza site-ul nostru, 
la abonarea la serviciile noastre, la postarea de materiale sau la solicitarea de servicii 
suplimentare, inclusiv adrese de e-mail și alte informații de contact. 

• Dacă ne contactați sau corespundeți cu noi (adică adresați o solicitare, cereți informații 
sau corespundați în alt mod cu noi), putem păstra o evidență a corespondenței respective 
și a tuturor informațiilor personale pe care le furnizați. 

• Vă putem solicita, de asemenea, să completați chestionarele pe care le folosim în scopuri 
de cercetare, dar nu este obligatoriu să răspundeți. 

• Detaliile despre vizitele dvs. pe site-ul nostru, includ, fără a se limita la, informațiile pe 
care le accesați, date despre trafic, date despre locație, bloguri, cookie-uri și date de 
comunicare, indiferent dacă acestea sunt necesare pentru propriile noastre scopuri de 
facturare sau pentru alte motive comerciale legitime. 

• Este posibil să colectăm informații despre calculatorul dvs., inclusiv adresa dvs. IP, 
sistemul de operare și tipul browserului, din motive comerciale, cum ar fi administrarea 
sistemului.  

6. Scopurile procesării datelor dvs. personale 

Pentru ce scopuri folosim informațiile dvs. 
personale  

Motivele noastre 

Pentru a vă putea oferi servicii. 
 

Pentru a putea încheia un contract cu dvs. sau 
pentru a lua anumite măsuri solicitate de dvs. 
înainte de încheierea contractului. 

Pentru a vă permite să utilizați aplicațiile 
interactive ale serviciului nostru, dacă alegeți 
acest lucru. 
 

Pentru interesele noastre legitime, adică să vă 
oferim servicii eficace și eficiente. 

Pentru acele activități pentru care ne autorizați 
sau pentru care vă dați consimțământul. 
 

Pentru interesele noastre legitime, adică să vă 
oferim servicii eficace și eficiente. 
 

Pentru a vă putea contacta, dacă este nevoie. 
 

Pentru interesele noastre legitime, adică să vă 
oferim servicii eficace și eficiente sau pentru 
executarea oricărui contract cu dvs. sau pentru a 
respecta obligații legale și de reglementare. 
 

Pentru a lua acele măsuri pe care legea ni le 
solicită sau pentru care ne autorizează. 
 

Pentru a respecta obligațiile legale și de 
reglementare. 

Pentru cercetări interne, pentru a îmbunătăți 
modul în care interacționăm și comunicăm cu dvs. 
 

Pentru urmărirea intereselor noastre legitime, 
adică să vă oferim servicii eficace și eficiente. 

Pentru a ne asigura că informațiile de pe site-ul 
nostru sunt prezentate în cel mai eficient mod 
pentru dvs. și pentru calculatorul dvs. 
 

Pentru urmărirea intereselor noastre legitime, 
adică pentru a vă permite să utilizați serviciile 
noastre în mod eficient. 

Pentru a vă oferi informațiile, produsele sau 
serviciile pe care ni le solicitați sau care noi 
considerăm că vă pot interesa, în cazul în care ați 
consimțit să fiți contactat pentru astfel de scopuri. 

Pentru a vă oferi informațiile pe care ați consimțit 
să le primiți și pentru satisfacerea intereselor 
noastre legitime, adică pentru a promova 
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 afacerea noastră către clienții existenți și către 
foști clienți. 

Pentru a procesa orice formă de comunicare pe 
care ne-o trimiteți (care include răspunsul la toate 
întrebările, reclamațiile sau feedback-urile pe care 
ni le trimiteți). 
 

Pentru urmărirea intereselor noastre legitime, 
adică să vă oferim servicii eficace și eficiente. 

Pentru a vă anunța despre modificările aduse 
serviciului nostru. 
 

Pentru urmărirea intereselor noastre legitime, 
adică să vă oferim servicii eficace și eficiente. 

 

7. Stocarea și păstrarea securizată a datelor dvs. personale 
Am implementat diverse măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate 
adecvat riscului prezentat de prelucrarea pe care o realizăm pentru a proteja confidențialitatea, 
integritatea și disponibilitatea datelor dvs. personale și pentru a asigura protecție împotriva 
prelucrării neautorizate sau ilegale și pierderii accidentale, distrugerii sau daunelor. 

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar să ne atingem scopurile 
enunțate în această declarație, cu excepția cazului în care este necesară o perioadă mai lungă 
de păstrare sau este dacă legea o permite. 

8. Transferuri internaționale de date 
Datele pe care le colectăm de la dvs. pot fi transferate și stocate într-o țară din afara Spațiului 
Economic European ("SEE").  În cazul în care are loc un astfel de transfer, oferim garanții 
adecvate, inclusiv aplicarea clauzelor contractuale standard aprobate pentru relația noastră 
juridică cu orice terți procesatori și am luat toate măsurile necesare în mod rezonabil pentru a ne 
asigura că datele dvs. sunt tratate în siguranță și drepturile dvs. în ceea ce privește datele dvs. 
personale sunt protejate.  Puteți solicita o copie a acestor garanții prin e-mail, de la responsabilul 
central GDPR (EUprivacy@cromwellpropertygroup.co.uk).    

9. Dezvăluirea informațiilor despre dvs. 
Putem dezvălui informațiile dvs. personale oricărui membru al grupului nostru, ceea ce înseamnă 
filialele noastre directe și indirecte, precum și compania mamă și/sau filialele sale, așa cum este 
definită în secțiunea 1159 din Legea Companiilor din Marea Britanie 2006. 

Putem dezvălui informațiile dvs. personale către terți: 

• Dacă vindem sau cumpărăm o divizie sau active, caz în care putem dezvălui datele dvs. 
personale către potențialul vânzător sau cumpărător al unei astfel de divizii sau active. 

• În cazul în care Cromwell European Holdings Limited sau o mare parte din activele sale 
sunt achiziționate de un terț, situație în care datele cu caracter personal deținute de acesta 
despre clienții săi vor fi unul dintre activele transferate. 

•  Dacă avem obligația de a dezvălui sau de a împărtăși datele dvs. personale pentru a 
respecta o obligație legală, sau pentru a impune sau aplica condițiile noastre de utilizare 
și alte acorduri, sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța clienților noștri, 
etc. 

10. Site-urile partenerilor 

Site-ul nostru poate conține uneori link-uri către site-urile web ale rețelelor partenere și ale 
afiliaților noștri.  Dacă faceți click pe un link către oricare dintre aceste site-uri web, vă rugăm să 
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rețineți că aceste site-uri web au propriile lor politici sau declarații de confidențialitate.  Vă 
rugăm să verificați aceste politici atunci când vizitați aceste site-uri și înainte de a trimite date 
personale către acestea. 

11. Modificări aduse la Declarația de Confidențialitate 
Este posibil să fie nevoie să actualizăm această Declarație de confidențialitate pentru a reflecta 
modificările practicilor noastre de prelucrare a datelor. Dacă facem acest lucru și modificările sunt 
importante, vom posta o notificare pe acest site cu cel puțin 7 zile înainte de efectuarea 
modificărilor.  În partea de sus a paginii puteți vedea data la care această declarație de 
confidențialitate a fost revizuită ultima dată. 

12. Drepturile dvs. 
GDPR și alte legislații aplicabile privind protecția datelor vă oferă anumite drepturi specifice 
referitoare la datele dvs. personale, prezentate mai jos.   

Vă rugăm să rețineți că nu toate aceste drepturi sunt absolute și nu se aplică în toate 
circumstanțele.  Cu toate acestea, puteți să ne contactați oricând cu orice solicitare referitoare la 
prelucrarea datelor dvs. personale și, chiar dacă nu suntem obligați prin lege să respectăm 
solicitarea dvs., vom încerca să dăm curs solicitării. 

(a) Acces – aveți dreptul de a accesa datele dvs. personale și anumite informații despre 
cum și de ce le prelucrăm; 

(b) Rectificare – aveți dreptul de a solicita rectificarea de îndată a datelor personale 
inexacte sau incomplete; 

(c) Ștergere – denumit uneori „dreptul de a fi uitat”, în anumite circumstanțe, aveți dreptul 
să solicitați ștergerea de îndată a  datelor dvs. personale; 

(d) Restricționare - în anumite circumstanțe, aveți dreptul să restricționați prelucrarea 
datelor dvs. personale; 

(e) Portabilitatea datelor - în anumite circumstanțe limitate, aveți dreptul de a primi datele 
dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în 
mod obișnuit și care poate fi citit de mașini și dreptul de a transmite aceste date către un 
alt operator fără obstacole; și 

(f) Obiecții- în anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. 
personale realizată de Cromwell sau în numele acestuia. 

(g) A nu fi supus unei decizii individuale automate - aveți dreptul de a nu fi supus unei 
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (inclusiv realizarea unor profile) care 
produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod semnificativ. 

13. Contactați-ne 
Dacă doriți informații suplimentare cu privire la orice detaliu din această declarație de 
confidențialitate, pentru toate întrebările sau problemele pe care le aveți cu privire la datele dvs. 
personale sau dacă doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile dvs. în calitate de persoană 
vizată, vă rugăm să ne contactați la datele le puteți găsi în partea de sus a acestei Declarații de 
confidențialitate. 



 

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE SITE EUROPEAN 2019 
190508 

Pagina 5 

14. Depunerea reclamațiilor 
Dacă dvs. credeți că nu am respectat cerințele GDPR sau alte legislații privind protecția datelor, 
așa cum se aplică datelor dvs. personale, aveți dreptul de a depune o reclamație la orice 
autoritate de supraveghere pentru protecția datelor din UE. Autoritatea de supraveghere din 
Marea Britanie este The Information Commissioner’s Office (ICO): casework@ico.org.uk or 0303 
123 1113 / +44 1625 545 700; www.ico.org.uk.1  Puteți găsi informații despre toate autoritățile de 
supraveghere ale UE aici:https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-
authorities/index_en.htm 

                                                      
 
1   Vă rugăm să rețineți că aceste detalii fără știrea noastră, așa că vă rugăm să consultați online 

informațiile de contact actualizate. 

mailto:casework@ico.org.uk
http://www.ico.org.uk/
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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