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POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
 

 

 

SEA CONTAINER GROUP, cu sediul in Municipiul Constanta, Incinta Port, Lotul B1, Hala de 

Productie-C1, Cladirea Administrativa C-2 si Platforma Betonata C3, Jud.Constanta, numar de 

inregistrare fiscala/ CUI RO 13233113 isi asuma angajamentul de a proteja datele tale cu caracter 

personal si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile privind protectia 

acestora. 

 

SEA CONTAINER GROUP înțelege preocupările legate de confidențialitatea datelor personale pe 

care le poți trimite prin intermediul acestui site-ului web SEA CONTAINER GROUP sau transmise si 

colectate prin alte canale de comunicare.  

 

Această politică vă oferă elemente despre ce fel de informații sunt culese și urmărite, despre modul în 

care sunt utilizate informațiile și catre  cine sunt distribuite informațiile.  

Noi, revizuim principiile de privind securitatea datelor cu caracter personal, prezentate mai jos, aceste 

principii conțin angajamentul nostru de a proteja confidențialitatea clienților si partenerilor noștri, 

online și offline.  

 

Confidențialitatea datelor dvs. este un factor important pentru SEA CONTAINER GROUP de care 

ținem seama în cadrul dezvoltării fiecăruia dintre produsele si serviciile noastere si in relatiile cu 

partile interesate. Ne angajăm să fim transparenți și deschiși. Această politică de confidențialitate 

explică modul în care primim informația despre dvs. și cum o gestionam din momentul în care o 

deținem. Sunt aplicabile si alte politici privind confidentalitate, cookies, alte tehnologii de tracking si 

alte politici de confidențialitate privind datele personale necesare furnizarii produselor si serviciilor 

SEA CONTAINER GROUP. 

 

Ce date cu caracter personal colecteaza SEA CONTAINER GROUP? Cum obținem informații 

despre dvs.? 

 

Pentru noi, "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată 

sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 

un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 

specifice, propriei sale identităţi fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

 

Orice date  care nu se încadrează în această definiție constituie „date fără caracter personal”. 

SEA CONTAINER GROUP proceseaza datele celor care acceseaza website-urile noastre sau prin alte 

canale de comunicare, respectiv persoane fizice - clienti sau potentiali clienti, reprezentanti (spre 

exemplu: directori, administratori, asociati, imputerniciti, persoane de contact) ai clientilor sau 

potentialilor clienti, furnizori sau parteneri de afaceri, angajati si colaboratori . 

 

In cazul persoanelor enumerate mai sus, SEA CONTAINER GROUP poate colectea, stoca si prelucra 

urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume si prenume, cod numeric personal, adresa de 

domiciliu, numar de telefon, adresa de email.  
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Atunci cand accesezi website-ul SEA CONTAINER GROUP, serverele noastre creeaza in mod 

automat inregistrari ale vizitei tale. Aceste inregistrari includ, de obicei, adrese IP, numarul de 

accesari, pagina de internet de la care te-ai conectat si alte date.  

Un cookie este un fișier text mic care este descărcat pe computer când vizitează un site web. Permite 

site-ului web să recunoască computerul dvs. atunci când vă întoarceți, permițându-i să afișeze setările 

personalizate și alte preferințe ale utilizatorilor. Modulele cookie ajută de asemenea site-urile web să 

îmbunătățească relevanța publicității pe care o vedeți online. Alte tehnologii de urmărire sunt 

mecanisme tehnice care permit furnizorilor noștri de servicii să adune informații despre răspunsul dvs. 

la anunțurile, e-mailurile și alte materiale SEA CONTAINER GROUP online.  

 

Politica noastră privind cookie-urile vă oferă mai multe detalii cu privire la tipul de cookie-uri pe care 

SEA CONTAINER GROUP le plasează pe site-ul sau, precum și informații despre modul de 

gestionare a cookie-urilor. Pentru mai multe informatii, te rugam sa consulti politica privind fisierele 

de tip „cookie” 

 

Aflăm informații despre dvs. atunci când: 

 ni le furnizați în mod direct la sediul nostru (de ex., atunci când se face facturarea); 

 ni le furnizați atunci cand completati formularele de pe site-urile web privind diverse produse 

si servicii SEA CONTAINER GROUP 

 ni le furnizați atunci cand trimiteti cereri pe email, fax sau posta 

 

SEA CONTAINER GROUP colectează și utilizează numai informații personale bazate pe motive 

legitime și în felul în care un individ interesat se așteaptă în mod rezonabil și fără efecte adverse 

nejustificate. În plus, SEA CONTAINER GROUP va depune eforturi rezonabile pentru a fi 

transparent în privința modului în care intenționează să utilizeze aceste informații și pentru a le oferi 

persoanelor vizate informari adecvate atunci când colectează datele lor personale. 

 

SEA CONTAINER GROUP colectează numai informațiile necesare funizarii produselor si servciilor 

si conformarii cu cerintele legale de reglementare. 

 

De la clienții săi, SEA CONTAINER GROUP colectează informații care îi vor permite să 

administreze conturile clienților, să furnizeze informații de marketing despre produsele si serviciile 

SEA CONTAINER GROUP, să furnizeze informari care pot fi utile clienților si partenerilor. 

 

SEA CONTAINER GROUP. își informează persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le 

colectează și la modul în care vor fi utilizate aceste informații. Informațiile personale nu vor fi utilizate 

în niciun alt scop decât cel prevăzut de această politică. 

 

De la angajații săi (inclusiv angajații potențiali și foștii angajați), SEA CONTAINER GROUP 

colectează informații care îi vor permite indeplinirea procedurilor legate legate de recrutare, angajare, 

salarizare, să gestioneze beneficiile angajaților și administrarea planurilor de beneficii aferente, în 

scopul gestionării resurselor umane și al pregătirii personalului și în scopul unor altor cerințe legale, 

inclusiv audituri. 

 

Aveți opțiunea de a stabili dacă doriti sa furnizați companiei SEA CONTAINER GROUP informații 

pe care le poate utiliza pentru a vă trimite informații, fie că este trimisă prin eforturi de marketing 

online, prin telefon, prin fax, prin e-mail sau prin poștă. În orice moment, puteți renunța, iar SEA 

CONTAINER GROUP.  va înceta în consecință să utilizeze informațiile personale pe care le-ați 

furnizat anterior, dar vă poate folosi informațiile personale pentru a evita contactele de marketing în 
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viitor. În legătură cu activitățile offline ale SEA CONTAINER GROUP, puteți notifica pur și simplu 

că doriți să nu mai primiți informații suplimentare de la SEA CONTAINER GROUP si va onora orice 

astfel de solicitare. 

 

 

In ce scop procesam datele personale? 

 

Prelucrare  înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter 

personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea 

la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

 

SEA CONTAINER GROUP proceseaza date cu caracter personal pentru furnizarea de produse si 

servicii (spre exemplu: produse si servicii software, executarea unei operatiuni de facturare/ plata), 

incheierea si executarea de contracte (spre exemplu: pentru incheierea unui contract de vanzarea de 

produse si servicii), pentru analize interne destinate imbunatatirii si dezvoltarii de produse si servicii, 

pentru identificarea si prevenirea riscurilor comerciale, prin transmitere de oferte comerciale generale 

sau personalizate ale SEA CONTAINER GROUP sau partenerilor sai, pentru statistica, cercetare de 

piata, indeplinirea obligatiilor legale etc.  

 

Informatii suplimentare sunt furnizate si prin contractele SEA CONTAINER GROUP cu partile 

interesate.  

 

Ce facem cu informațiile dvs. după ce intrăm în posesia lor? 

Atunci când ne furnizați informații SEA CONTAINER GROUP le utilizeaza în scopurile pentru care 

ne-ați acordat permisiunea dvs. În general, informațiile dvs. sunt folosite de noi pentru a vă putea oferi 

produsele și serviciile noastre, pentru a îmbunătăți colaborarea cu pentru dvs. si pentru copnformrae cu 

cerintele legale de reglementare aplicabile domeniului nostru de activitate 

 

Catre cine si cand poate transfera SEA CONTAINER GROUP datele personale? 

 După ce vă solicităm și primim consimtamantul  dvs. de a le partaja datele. 

 Pentru procesarea sau furnizarea produselor și serviciilor către dvs., însă numai dacă entitățile 

care primesc informațiile dvs. sunt obligate prin contract să prelucreze datele prin metodele 

aprobate de SEA CONTAINER GROUP. 

 Atunci când cerintele de reglementare ne impune acest lucru. Ne conformăm cerintelor legale 

ori de câte ori primim cereri legate de dvs. de la un autoritati sau în cazul unui proces. Vă vom 

informa atunci când ni se va cere să oferim datele dvs. personale în acest mod, cu excepția 

cazului în care acest lucru ni se interzice prin lege. Atunci când primim astfel de cereri, 

difuzăm datele personale numai dacă suntem convinși, cu bună credință, că legea ne cere să o 

facem. Nimic din această politică nu vizează limitarea mijloacelor legale de apărare sau 

obiecțiile pe care le-ați putea avea față de solicitarea unui terț de a divulga informațiile dvs. 

 Atunci când credem că este necesar pentru a împiedica prejudicierea dvs. sau a altor persoane. 

Vom partaja cu dvs. informații în această manieră numai dacă apreciem în mod rezonabil, cu 

bună credință, că este necesar pentru protejarea drepturilor, proprietății și securității dvs., ale 

altor parteneri, ale SEA CONTAINER GROUP. 

 Dacă statutul SEA CONTAINER GROUP, structura noastră organizațională se modifică 

(dacă inițiem un proces de restructurare, dacă suntem achiziționați sau dacă intram in 

insolventa sau declarăm faliment), putem transmite datele dvs. unei societăți succesoare sau 

afiliate sau altor parteneri conform cerintelor de reglementare aplicabile. 

 Cu exceptia situatiilor prezentate mai sus, nu vom dezvalui fara autorizare nici o informatie 

personala referitoare la clientii nostri, angajatii si partenerii nostri.  

 Pe baza consimtamantului dvs. expres si clar exprimat, oferit astfel si numai in limitele 
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legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor dvs. prin oferirea de servicii care pot 

prezenta interes pentru dvs., este posibil sa oferim astfel de informatii catre  organizatii sau 

companii partenere cu care putem dezvolta programe comune si care sunt de acord sa respecte 

politicile de securitate SEA CONTAINER GROUP si sa pastreze confidentialitatea 

informatiilor.  

 

Ce masuri de securitate utilizeaza SEA CONTAINER GROUP pentru protejarea datele dvs. 

personale? 

Ne angajăm să protejăm datele dvs. personale de îndată ce suntem în posesia lor. Implementăm măsuri 

de securitate privind personalul, masuri fizice, organizatorice și tehnice. În ciuda eforturilor noastre, în 

cazul în care vom depista o breșă de securitate, vă vom informa, în așa fel încât să puteți iniția măsuri 

de protecție adecvate. 

 

Pentru protejarea informatiilor personale despre dvs., SEA CONTAINER GROUP utilizeaza 

tehnologii de criptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin siteul web. Chiar daca 

utilizam aceste tehnologii si alte masuri de securitate pentru a proteja informatiile confidentiale si a 

oferi securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatia transmisa prin Internet este securizata, 

sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori.  

 

Referitor la utilizarea siteurilor SEA CONTAINER GROUP, atunci nad este aplicabil, veti stabili sau 

primi de la SEA CONTAINER GROUP un cont de utilizare de care veti avea nevoie pentru a accesa 

si utiliza anumite facilitati ale serviciilor si siteurilor noastre.  

Dvs. sunteti responsabil pentru mentinerea confidentialitatii contului dvs. de client.  

Va asumati responsabilitatea deplina pentru toate activitatile care presupun utilizarea contului dvs. de 

client, avand in vedere ca SEA CONTAINER GROUP nu are obligatia de a pune la indoiala 

autoritatea sau proprietatea oricareia dintre instructiunile trimise prin intermediul contului personal al 

clientului.  

 

Sunteti de acord ca  SEA CONTAINER GROUP nu este responsabil pentru pierderile care pot rezulta 

din incidente de securitate determinate de faptul ca dvs. nu ati pastrat confidentialitatea informatiilor 

specifice contului dvs. de client. 

 

Sunteti de asemenea de acord sa anuntati in cel mai scurt timp compania SEA CONTAINER GROUP 

in cazul compromiterii contului dvs. de client, accesul neautorizat al altor persoane la contul dvs. de 

client. 

 

Sunteti de acord ca utilizatorii siteului si serviciilor SEA CONTAINER GROUP. nu pot: 

 sa inregistreze sau sa stocheze date personale despre alti utilizatori ai siteurilor si serviciilor 

SEA CONTAINER GROUP. 

 Sa incarce, sa transmita prin e-mail sau prin alte mijloace orice material care contine virusi sau 

alte coduri, fisiere sau programe care pot intrerupe, limita sau interfera cu functionalitatea 

oricarui software, hardware, baza de date sau fisier, sau orice echipament de comunicare care 

este detinut, inchiriat sau utilizat de catre  SEA CONTAINER GROUP. 

 

De asemenea, nu păstrăm datele dvs. personale mai mult decât este necesar, astfel că le păstrăm numai 

o perioadă suficient de lungă pentru a îndeplini scopul în care le-am colectat. De îndată ce nu mai 

avem nevoie de ele, inițiem acțiuni de distrugere a acestora, cu excepția cazului în care legislația ne 

impune să le păstrăm o perioadă mai lungă de timp. 

 

SEA CONTAINER GROUP utilizează procedurile de securitate și garanțiile pe care le consideră 

adecvate pentru datele personale pe care clienții sau angajații noștri sau alte persoane le furnizează 

companiei. Scopul SEA CONTAINER GROUP este de a preveni accesul neautorizat, de a menține 
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acuratețea datelor, de a asigura utilizarea adecvată a datelor și de a proteja împotriva datele impotriva 

pierderii, utilizării greșite sau modificării informațiilor aflate sub controlul SEA CONTAINER 

GROUP. 

 

SEA CONTAINER GROUP se așteaptă ca furnizorii săi de servicii, care pot avea acces la datele 

personale furnizate de clienții, angajații noștri sau alti parteneri, în scopul furnizării de servicii de către 

SEA CONTAINER GROUP., să respecte principiile de confidențialitate, integriate, disponibilitate, 

autenticitate si non-repudiere  enunțate în prezentul document, indiferent dacă acești furnizori de 

servicii accesează informații despre clienți, angajați sau parteneri și consideră angajamentul 

furnizorului privind confidențialitate și securitate ca parte a procesului său de luare a deciziilor cu 

privire la furnizorea de servicii. 

SEA CONTAINER GROUP. nu intra in relatii cu nici o persoana care nu este de acord cu conditiile 

oferite privind securitatea datelor pesonale  

 

Ce se întâmplă în cazul în care modificăm prezenta politică privind protectia datelor personale? 

S-ar putea să fie nevoie să modificăm această politică. Actualizările vor fi publicate online. Dacă 

modificările sunt substanțiale, vom anunța actualizarea prin canalele de comunicare SEA 

CONTAINER GROUP  obișnuite pentru astfel de anunțuri.  

Continuarea utilizării de către dvs. a site-ului web si a serviciilor SEA CONTAINER GROUP după 

data intrării în vigoare a acestor modificări constituie acceptarea de către dvs. a acestor modificări.  

Pentru a vă ușura efortul de examinare, vom publica versiunea si data de intrare în vigoare în partea 

superioară a documentului. 

 

 

 

Dacă doritii să corectati date dvs. personale sau alte informații sau să adresati întrebări despre 

politicile noastre aplicabile securitatii informatiei in relatia cu dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa 

office@scs.ro sau telefon 0241 485 309  sau la adresa poștală: SEA CONTAINER SERVICES SRL, , 

Municipiul Constanta, Incinta Port, Lotul B1, Hala de Productie-C1, Cladirea Administrativa C-2 

siPlatforma Betonata C3, Jud.Constanta. 

 

 

ADMINISTRATOR 

ION DUMITRU 


