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Declarație de confidențialitate 
 
 
Aceasta este declarația de confidențialitate a Bejo Finance B.V. și a întreprinderilor Bejo afiliate (denumite în 
continuare „Bejo” și „noi”), cu sediul oficial la adresa Trambaan 1, 1749 CZ, în localitatea Warmenhuizen. 
Suntem operator de date conform definiției din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). 
 
Prețuim dreptul la viața privată și depunem eforturi pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le 
colectăm și le utilizăm. Acest lucru se face în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor și în 
special cu RGPD. 
 
În această declarație de confidențialitate, vom explica ce date cu caracter personal colectăm, cum colectăm 
datele cu caracter personal, în ce scopuri utilizăm datele cu caracter personal și cui îi dezvăluim date cu 
caracter personal. În plus, această declarație de confidențialitate conține informații importante privind 
drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. De aceea vă recomandăm să citiți 
cu mare atenție această declarație de confidențialitate. 
 
 
Ce colectăm?  
Colectăm frecvent date legate de utilizatorii site-ului nostru, cum ar fi tipul de browser, adresa IP, durata 
vizitei, paginile vizualizate și sistemul de operare utilizat. Pe baza acestor informații ne optimizăm site-ul și 
îmbunătățim experiența oferită de acesta utilizatorilor. În plus, colectăm datele cu caracter personal pe care ni 
le transmiteți în mod voluntar, de exemplu, pentru a primi buletinul nostru informativ sau pentru a primi 
informații suplimentare. 
 
Cum și de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal? 
Direct de la dvs., ca în cazul informațiilor pe care ni le-ați furnizat folosind formularul de contact și prin 
intermediul cookie-urilor (care sunt plasate când vă abonați la e-mailurile noastre). Pentru mai multe informații, 
vă rugăm să consultați și declarația noastră privind cookie-urile.  
 
Avem două temeiuri juridice pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal: permisiunea dvs. sau 
interesul nostru legitim în cazul în care sunteți client. Interesul nostru legitim se reflectă în obiectivul nostru de 
a comunica informații relevante și de a invita clienții și persoanele de contact importante (și partenerii 
acestora) la evenimente. De asemenea, ne străduim să trimitem numai e-mailuri relevante, să ne 
personalizăm e-mailurile și să ne menținem baza de date actualizată. Mai mult, utilizăm informațiile furnizate 
de către dvs. pentru a ne îmbunătăți serviciile. 
 
Am enumerat mai jos datele cu caracter personal și scopul în care este posibil să le prelucrăm: 
- Date de bază, precum prenumele și numele de familie: pentru a putea folosi o formulă de adresare 

corectă în mesajele noastre.  

- Numele organizației și al companiei: pentru a crea o legătură între dvs. și contactul nostru de afaceri.  

- Date de contact precum numărul de telefon fix și/sau mobil, adresa de e-mail și adresa poștală: pentru a 

vă putea contacta.  

- Date cu caracter personal pe care ni le furnizați în contextul participării la evenimente sau la întâlniri: 

pentru a vă putea informa și/sau trimite o invitație.  

Nu colectăm și nu utilizăm informații în alte scopuri decât scopurile descrise în această declarație de 

confidențialitate, decât dacă ne-ați acordat în avans permisiunea. 

 

Cât timp păstrăm datele dvs.? 
Bejo nu va păstra datele dvs. cu caracter personal mai mult timp decât este strict necesar pentru îndeplinirea 
scopurilor în care sunt colectate datele dvs. Verificăm frecvent dacă datele cu caracter personal mai sunt de 
actualitate și necesare pentru furnizarea serviciilor noastre. În ceea ce privește e-mailurile, vom păstra datele 
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dvs. cu caracter personal până când ne informați că nu mai doriți să primiți e-mailurile noastre. În acel moment 
vom opri imediat trimiterea e-mailurilor.  
 
Securitate 
Bejo tratează cu seriozitate protecția datelor dvs. cu caracter personal și ia măsurile organizatorice și tehnice 
adecvate pentru a preveni utilizarea abuzivă, pierderea, accesarea neautorizată, divulgarea nedorită și 
modificarea neautorizată. 
  
În acest sens sunt deosebit de importante măsurile următoare: 
- clasificarea datelor cu caracter personal pentru a garanta îndeplinirea măsurilor de securitate; 

- utilizarea criptării și a anonimizării ca factori de atenuare a riscurilor; 

- restricționarea accesului la datele cu caracter personal, accesul limitându-se la persoanele care au nevoie 

de acces pentru a respecta obligațiile asumate în temeiul unui contract de servicii; 

- sisteme de control care monitorizează, remediază, previn și raportează incidentele legate de 

confidențialitate; 

- utilizarea autoevaluărilor privind securitatea, pentru a analiza dacă măsurile tehnice și organizatorice 

actuale sunt adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.  

În cazul în care considerați că datele dvs. nu sunt bine securizate sau că există indicații de utilizare abuzivă, 
vă rugăm să ne contactați.  
 
Partajarea datelor dvs. 
Bejo nu vinde datele dvs. către terțe părți în scopuri de marketing, de vânzări sau în alte scopuri comerciale. 
Suntem obligați prin lege, în unele cazuri, să punem datele dvs. la dispoziția unor terțe părți, cum sunt 
autoritățile competente. În plus, datele cu caracter personal pot fi partajate cu furnizori externi în legătură cu 
prelucrarea în scopurile descrise în această declarație de confidențialitate, cum ar fi furnizorii de TIC, furnizorii 
de servicii de comunicații sau alți furnizori către care externalizăm anumite servicii de asistență. Vom încheia 
acorduri de prelucrare cu întreprinderile care prelucrează date la solicitarea noastră, pentru a asigura același 
nivel de securitate și de confidențialitate a datelor dvs. Există situații în care este posibilă partajarea 
informațiilor în cadru intern. Angajații noștri sunt obligați să respecte confidențialitatea datelor dvs.  
 
Transfer internațional  
În principiu, datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate unor destinatari din afara Spațiului Economic 
European (SEE). Dacă totuși se întâmplă acest lucru, Bejo se va asigura că respectivul transfer de date este 
în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile. 
 
Procesul decizional automatizat 
Nu utilizăm procese care includ luarea complet automată a deciziilor (inclusiv crearea de profiluri). 
 
Drepturile referitoare la datele dvs. 
Dreptul de acces 
Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că puteți întreba ce date cu 
caracter personal ale dvs. au fost înregistrate și în ce scopuri sunt utilizate datele respective. Vă rugăm să 
țineți cont de faptul că pot apărea situații în care suntem autorizați să nu dăm curs cererii dvs. de a furniza 
copii ale datelor cu caracter personal. 
 
Corectarea datelor dvs.  
Aveți dreptul de a cere corectarea datelor dvs. cu caracter personal dacă acestea nu sunt corecte. Ne puteți 
contacta în acest scop.  
 
Dreptul la opoziție 
Vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal dacă datele dvs. cu caracter personal sunt 
utilizate în scopuri care nu sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru respectarea unei 
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obligații legale. 
 
Retragerea consimțământului 
Dacă v-ați dat consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage oricând 
acest consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea datelor care a avut loc anterior 
momentului retragerii. Pot apărea situații în care suntem autorizați să prelucrăm în continuare datele dvs., în 
special în cazul în care prelucrarea acestora este o cerință în vederea respectării obligațiilor noastre juridice și 
legale. 
 
Dreptul la ștergerea datelor 
Aveți dreptul de a vi se șterge datele cu caracter personal. Vă rugăm să rețineți că pot apărea situații în care 
suntem obligați să păstrăm datele dvs. pentru a ne respecta obligațiile juridice și legale. 
 
Dreptul la portabilitatea datelor 
Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal pe care le deține Bejo în legătură cu dvs. În acest fel, puteți 
pune ușor datele la dispoziția altei organizații. 
 
Modificări aduse acestei declarații de confidențialitate 
Având în vedere că serviciile noastre se pot modifica în viitor, este posibil să se modifice și unele părți ale 
acestei declarații de confidențialitate. Vă vom informa în legătură cu acest lucru prin e-mail și pe site, astfel 
încât să aveți cunoștință de modificările respective. Această versiune a fost întocmită în mai 2018. 
 
Întrebări și/sau observații.  
Dacă aveți întrebări sau observații legate de prelucrarea datelor, vă rugăm să trimiteți o solicitare detaliată la 
info@bejo.nl. Bejo va răspunde în cel mai scurt timp posibil solicitării dvs., într-un termen care nu va depăși 
patru săptămâni.  
 
Ne puteți contacta și în modurile următoare: 
Numărul de telefon: +40 21 3328666 
Adresa: Str. Intrarea Sulfinei, nr. 96B 
Măgurele, Jud. Ilfov 
 
Nu sunteți de acord cu răspunsul la întrebarea sau la plângerea dvs.? Vă rugăm să ne anunțați, pentru a 
putea stabili dacă putem sau nu să găsim o altă soluție. Acest demers nu duce la o soluție care să vă 
mulțumească? În acest caz, puteți contacta autoritatea națională de protecție a datelor.  
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