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NOSE AND TAIL - NOSEANDTAIL MC SRL-D, persoana juridica romana, cu sediul in Slatina, Str. Cazarmii, nr.
35, bl. 11, sc.A, apt. 9, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/124/2016, avand cod unic de inregistrare
fiscala RO 35654237.
In conformitate cu dispozitiile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE
(denumit in continuare “Regulamentul”), mentionam ca urmare a derularii de catre NOSE AND TAIL, in calitate de
Operator de date cu caracter personal, a operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, Persoanele vizate
(salariatii, personalul colaborator care are calitatea de persoana fizica si/sau reprezentant a unui partner contractual al
NOSE AND TAIL, precum si potentialii salariati) beneficiaza de urmatoarele drepturi aferente prelucrarii datelor cu
caracter personal:

DREPTUL DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Persoanele vizate au dreptul de a obţine, la cerere, de la Operatorul de date confirmarea faptului că datele în legătura cu
persoana acestora sunt sau nu prelucrate de către Operatorul de date si in caz afirmativ, acces la datele respective, precum
si urmatoarele informatii:
scopurile prelucrarii;
categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate;
acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest
lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioada,
existenta dreptului de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor
cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
dreptul de a depune o plangere in fața Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal
in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca prevederile Regulamentului;

g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informații disponibile privind
sursa acestora;
h) daca este cazul, existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in
cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale
unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata
i) in cazul in care datele cu caracter personal sunt transferate către o tara terta sau o organizatie internationala, informatiile
cu privire la garantiile adecvate implementate pentru transferul datelor.
De asemenea, Operatorul de date are obligatia de a furniza o copie 1 a datelor cu caracter personal care fac obiectul
prelucrarii.
DREPTUL DE RECTIFICARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Persoanele vizate au dreptul de a obţine, la cerere, de la Operatorul de date rectificarea datelor cu caracter personal
inexacte si/sau incomplete, inclusiv prin transmiterea de catre Persoana vizata a unei declaraţii suplimentare pentru
rectificarea datelor cu caracter personal si/sau prin transmiterea unei asemenea declaratii suplimentare la solicitarea
Operatorului de date, daca este cazul.
Urmare a exercitarii acestui drept de catre o Persoana vizata, Operatorul de date are obligatia de a comunica oricarui
Destinatar orice rectificarea efectuata asupra datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se
dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate. De asemenea, Operatorul de date are obligatia de a informa
Persoana vizata cu privire la destinatarii respective doar daca acesta din urma solicita acest lucru.

DREPTUL DE STERGERE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Persoanele vizate au dreptul de a obtine, la cerere, de la Operatorul de date stergerea datelor cu caracter personal
referitoare la persoana acestora atunci cand, cel putin unul dintre urmatoarele motive, intervine:
datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru ducerea la indeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate
sau prelucrate;
Persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru
desfasurarea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Persoana vizata se opune prelucrarii realizate in temeiul interesului legitim al operatorului sau pentru indeplinirea unei
sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul,
din motive legate de situatia sa particulara si nu exista alte motive legitime pentru desfasurarea operatiunilor de prelucrare
a datelor cu caracter personal;
Persoana vizata se opune prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct;
prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost efectuata in conformitate cu prevederile Regulamentului;
datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului de date cu
caracter personal in temeiul dreptului U.E. sau al legislației române;
datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale oferite in mod
direct unui minor.
De asemenea, in cazul in care Operatorul de date a transmis datele cu caracter personal catre alti destinatari, Operatorul
de date pe acestia asupra faptului ca Persoana vizata a solicitat stergerea datelor cu caracter personal, precum si sa
solicite destinatarilor stergerea oricaror trimiteri (linkuri) catre datele respective si/sau a oricaror copii sau reproduceri

1

Pentru orice alte copii solicitate suplimentar de catre Persoana vizata, Operatorul de date are dreptul de a percepe o taxa rezonabila,
bazata pe costurile administrative in conformitate cu prevederile art. 15 din Regulament.

ale acestor date. In vederea transmiterii acestei solicitari catre ceilalti destinatari, Operatorul de date va tine cont de
tehnologia disponibila si de costul implementarii unor asemnea masuri de informare a destinatarilor.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Totusi, cererea Persoana vizata referitoare la de stergere a datelor cu caracter personal nu poate fi pusa in aplicare de
catre Operatorul de date atunci cand operatiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară:
pentru exercitarii dreptului la libera exprimare si la informare;
pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului U.E. sau al dreptului român;
indeplinirii unei sarcini executate in interes public de catre Operatorul de date cu caracter personal sau in cadrul
exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit Operatorul;
din motive de interes public in domeniul sanatatii publice;
scopuri de arhivare in interes public, de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice si doar in masura in care
exercitarea dreptului de stergere este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor
prelucrării respective;
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanta.
Urmare a exercitarii acestui drept de catre o Persoana vizata, Operatorul de date are obligatia de a comunica oricarui
Destinatar orice stergere a datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil
sau presupune eforturi disproportionate.
De asemenea, Operatorul de date are obligatia de a informa Persoana vizata cu privire la destinatarii respective doar
daca acesta din urma solicita acest lucru.
Urmare a exercitarii acestui drept de catre persoana vizata, Operatorul de date are obligatia de a comunica oricarui
destinatar orice stergere a datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau
presupune eforturi disproportionate. De asemenea, Operatorul de date are obligatia de a informa persoana vizata cu
privire la destinatarii respective doar daca acesta din urma solicita acest lucru.

DREPTUL DE RESTRICTIONARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2

Persoanele vizate au dreptul de a obţine, la cerere, restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal atunci cand
intervine cel putin una dintre urmatoarele situatii:
a) Persoana vizata contesta exactitatea datelor, masura de restrictionare a datelor cu caracter personal urmand sa fie aplicata
pe toata durata de timp necesara care ii permite operatorului de date cu caracter personal sa verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost efectuata in conformitate cu prevederile Regulamentului, iar Persoana
vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii acestora;
c) OPERATORUL DE DATE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal ale Persoana vizata in scopul prelucrarii
acestora, insa Persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
d) Persoana vizata s-a opus desfasurarii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, realizate in temeiul
interesului legitim al operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta
din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul, din motive legate de situatia sa particulara, masura de
restrictionare a datelor cu caracter personal urmand sa fie aplicata pe toata durata de timp in care se verifica dacă
drepturile legitime ale Operatorul de date prevaleaza asupra drepturilor Persoana vizata.
De asemenea, in cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este restrictionata ca urmare a intervenirii uneia
dintre situatiile mentionate anterior,
2

Urmare a exercitarii acestui drept de catre o Persoana vizata, Operatorul de date are obligatia de a comunica oricarui Destinatar
orice restrictionare efectuata asupra datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau
presupune eforturi disproportionate. De asemenea, Operatorul de date are obligatia de a informa Persoana vizata cu privire la
destinatarii respective doar daca acesta din urma solicita acest lucru.

• datele cu caracter personal care fac obiectul restrictionarii pot fi prelucrate numai cu consimtamantul Persoana vizata
sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane
fizice sau juridice sau din motive de interes public important al U.E. sau al unui stat membru. Restrictionarea prelucrarii
datelor cu caracter personal nu are in vedere operatiunile de stocare a acestor date;
• orice Persoana vizata care a obtinut restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal va fi informat de catre
Operatorul de date inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.
Urmare a exercitarii acestui drept de catre o Persoana vizata, Operatorul de date are obligatia de a comunica oricarui
Destinatar orice restrictionare efectuata asupra datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care acest lucru se
dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate. De asemenea, Operatorul de date are obligatia de a informa
Persoana vizata cu privire la destinatarii respective doar daca acesta din urma solicita acest lucru.
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Persoanele vizate au dreptul de a obţine, la cerere, de la Operatorul de date, datele cu caracter personal care ii privesc si
pe care acestia le-au furnizat catre Operatorul de date intr-un format structurat, utilizat in mod current si care poate fi
citit automat, Persoanele vizate avand totodata dreptul de a transmite aceste date altui operator de date cu caracter
personal atunci cand:
a) prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operatorul de date se bazează pe consimtamantul Persoana vizata;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operatorul de date este necesara pentru executarea unui contract in
care Persoana vizata este parte sau pentru a face niste demersuri la cererea Persoana vizata inainte de incheierea unui
contract;
c) prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operatorul de date este efectuată prin mijloace automate.
In cazul in care solicitarea Persoanei vizata indeplineste conditiile mentionate anterior si doar atunci cand acest lucru
este fezabil din punct de vedere technic, Persoana vizata are dreptul de a solicita transmiterea directa a datelor cu caracter
personal de la Operatorul de date la un alt operator de date cu caracter personal.
Potrivit Regulamentului, Persoanele vizate nu pot exercita acest drept atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal
este necesara pentru indeplinirea unei sarcini executate de catre Operatorul de date in interes public.
DREPTUL LA OPOZIŢIE
Persoanele vizate au dreptul, la cerere,
(i) de a se opune în orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, operatiunilor de prelucrare
a datelor cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri 3, atunci cand prelucrarea este necesara:
a) pentru indeplinirea de catre Operatorul de date a unei sarcini care serveste unui interes public;
b) in scopul protejarii intereselor legitime urmarite de Operatorul de date sau de o terta parte, cu exceptia cazului in care
prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu
caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;
c) in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica sau in scopuri statistice, cu execeptia situatiei in care prelucrarea este
necesara pentru indeplinirea de catre Operatorul de date a unei sarcini din motive de interes public.
In oricare dintre aceste situatii, Operatorul de date are obligatia de a inceta prelucrarea datelor cu caracter personal, cu
exceptia cazului in care Operatorul de date demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea
si care prevaleaza asupra intereselor si libertatilor Persoanelor vizate sau ca scopul acestei prelucrari este constatarea,
exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
3

Cererea de profiluri reprezinta orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu
caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea
aspecte privind situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, performanata la locul
de munca, locul in care se afla persoana fizica respective sau deplasarile acesteia.

(ii) de a se opune in orice moment, fara nicio justificare, operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter
personal in scop de marketing direct 4, inclusiv in ceea ce priveste crearea de profiluri, in masura in care aceasta
activitate este legata de activitatea respectiva de marketing direct.

DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNUI PROCES DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT
Persoanele vizate au dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe operatiuni de prelucrare automata,
inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice asupra acestora sau care ii pot afecta in mod similar in mod
semnificativ.
Totusi, acest drept nu poate fi aplicabil atunci cand decizia:
a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre Persoana vizata si Operatorul de date, sub conditia
existentei unor masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale Persoanei
vizate, cel putin a dreptului de a obtine interventie umana si de a-si exprima punctul de vedere;
b) are la baza consimtamantul persoanei vizate, sub conditia existentei unor masuri corespunzatoare pentru protejarea
drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale Persoanelor vizate, cel putin a dreptului de a obtine interventie umana
si de a-si exprima punctul de vedere;
c) este autorizata prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul romanesc si doar daca oricare dintre aceste dispozitii legale
prevad, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale
Persoanei vizate;
Categoriile de date cu caracter special 5 nu pot face face obiectul unor asemenea decizii decat daca prelucrarea acestora
se intemeiaza pe consimtamantul explicit al Persoanei vizate sau prelucrarea este necesara din motive de interes public
major si doar daca au fost instituite masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor
legitime ale Persoanei vizate.

DREPTUL DE A INAINTA O PLANGERE
Persoanele vizate au dreptul de inainta o plangere catre Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
caracter Personal cu privire la modul de prelucrare a datelor personale de catre Operatorul de date cu caracter personal,
în cazul în care persoana vizata considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizeaza nu respecta
dispozitiile Regulamentului.

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI
Persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulament care au
fost incalcate.

DREPTUL DE A FI INFORMAT CU PRIVIRE LA INCALCAREA SECURITATII DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

4
Spre exemplu, dar fara a se limita la activitatile de reclama, marketing si publicitate efectuate prin direct-mailing, prin telefon, prin
sms, prin e-mail, prin posta.
5
Date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile
filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane
fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Persoanele vizate au dreptul de a fi informati, din oficiu si fara intarziere, ori de cate ori apar situatii/cazuri in care
incalcarea securitatii datelor cu caracter personal este susceptibila sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si
libertatile sale.
Totusi, informarea Persoanei vizate nu este necesara in cazul in care cel putin una dintre conditiile de mai jos este
indeplinita:
a) Operatorul de date a implementat masuri de protectie tehnice si organizatorice adecvate iar aceste masuri au fost applicate
in cazul datelor cu caracter personal afectate de incalcarea securitatii datelor cu caracter personal, in special masuri prin
care se asigura ca datele cu caracter personal devin neinteligibile oricarei persoane care nu este autorizata sa le acceseze,
cum ar fi criptarea;
b) Operatorul de date a luat masuri ulterioare prin care se asigura ca riscul ridicat pentru drepturile si libertatile persoanelor
fizice nu mai este susceptibil sa se materializeze;
c) informarea Persoanelor vizate ar implica un efort disproportionat.
Informarea Persoanelor vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal se poate face prin
transmiterea de mesaje informative (spre exemplu, dar fara a se limita la: posta fizica, posta electronica, intranet,
informare mass media) fie catre fiecare Persoana vizata in parte, fie in mod colectiv, catre un grup mai mare de Persoane
vizate.

Oricare dintre aceste drepturi poate fi exercitat prin transmiterea de catre fiecare Persoana vizata in parte sau de catre
reprezentantii acesteia a unei cereri scrise, datate si semnate catre Operatorul de date . In cerere trebuie sa fie mentionata
si adresa de corespondenta si/sau adresa de posta electronica catre care se doreste transmiterea informatiilor solicitate.
Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a
ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem si a impiedica divulgarea neautorizata a datelor. Vom lua in
considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns in timp util.

•
•
•
•
•
•
•

In vederea exercitarii de catre persoana vizata a drepturilor mentionate anterior, precum si in scopul solutionarii cu
celeritate a acestor solicitari de catre Operatorul de date , oricare dintre Persoanele vizate poate utiliza urmatoarele
formularele postate pe site-ul www.noseandtail.ro, dupa cum urmeaza:
dreptul de a avea acces la prelucrarea datelor cu caracter personal;
dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal;
dreptul de stergere a datelor cu caracter personal;
dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal;
dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal;
dreptul de a va opune in orice moment operatiunilor de prelucrarea a datelor cu caracter personal;
dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat;
FORMULARELE DE EXERCITARE A DREPTURILOR MENTIONATE ANTERIOR AU CARACTER PUR
ORIENTATIV, UTILIZAREA ACESTORA RAMANAND LA LATITUDINEA FIECAREI PERSOANE
VIZATE IN PARTE.
In cazul in care doriti sa va exercitati drepturile mentionate anterior, va rugam sa ne comunicati un e-mail la adresa
skateshop@noseandtail.ro sau sa ne comunicati o cerere scrisa la urmatoarea adresa de corespondenta Slatina, Str.
Cazarmii, nr. 35, bl. 11, sc.A, apt. 9, in atentia NOSEANDTAIL MC SRL-D
In cerere trebuie sa fie mentionata si adresa de corespondenta si/sau adresa de posta electronica catre care se doreste
transmiterea informatiilor solicitate.

