Nr.1251/29.05.2018
INFORMARE
cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

OPERATORUL DATELOR
Operatorul în relația cu datele dvs. cu caracter personal este MEDITUR SA MEDIAS cu
sediul în Str. Sos.Sibiului, nr. 100 A, loc.Medias, jud.Sibiu.
CATEGORII DE DATE PRELUCRATE
Prelucram de la dumneavoastra: numele si prenumele, CNP, adresa, date de contact (numar
de telefon, adresa de e-mail), informatii suplimentare prelucrate in contextul platii on-line.
Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastra in baza urmatoarelor
temeiuri:
•Interesul nostru legitim
•Obligatie legala (facturare, indeplinirea unor obligatii fiscale)
•Consimtamantul dumneavoastra
SCOPURI PRELUCRARE DATE
Vom prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:
•Emitere Facturi,Chitante;
•Emitere titlu de calatorie;
•Emitere document constatare;
•Emitere bilet cu suprataxa ;
•Emitere proces verbal contraventional;
•Monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau bunurilor publice prin intermediul
mijloacelor de supraveghere.
PERIOADA DE STOCARE DATE
Limitam durata de stocare a datelor doar atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor
pentru care datele personale sunt prelucrate.
În cazul în care pastrarea datelor dvs. personale este necesara în scopurile specificate de
lege, putem păstra în continuare datele dvs. personale.
Scopul colectarii datelor este acordarea serviciilor de transport public local, servicii ITP :
emiterea de facturi catre clientii societatii, emiterea de abonamente si tichete pe suport de hartie si
tip card, emiterea documentului de constatare si a procesului verbal de contraventie, comunicatii
electronice in sistemul tiketing.
MEDITUR SA MEDIAS prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, respectiv
imaginea prin mijloace automatizate, in vederea monitorizarii accesului persoanelor si asigurarii
securitatii acestora a spatiilor si bunurilor operatorului si a celor publice, precum si in scopul
prevenirii, cercetarii, reprimarii infractiunilor, mentinerea ordinii publice si constatarea si
sanctionarea contraventiilor in mijloacele de transport in comun.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate persoanelor

vizate, Municipiului Medias, politiei si instantelor de judecata.
Aveti obligatia de a furniza datele personale necesare si indispensabile, iar refuzul furnizarii
acestora determina imposibilitatea efectuarii actului comercial.
Nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodata niciuna dintre datele dvs. personale
vreunui terţ fara a va anunţa, sau, daca este cazul, fara a obţine în prealabil consimțamantul dvs.
MEDITUR SA MEDIAS ia toate masurile rezonabile pentru a asigura confidentialitatea
informatiilor personale, in conformitate cu regulamentul UE 679/2016 (GDPR) si adopta masuri
necesare in vederea protectiei datelor personale impotriva pierderii, utilizarii abuzive, accesului
neautorizat, divulgarii, modificarii sau distrugerii.
Conform Legii nr.677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor,
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata aveti
dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la
MEDITUR SA MEDIAS, tel.0269 845678, fax 0269 845619, e-mail:office@meditur.ro
CONSIMTAMANT LIBER EXPRIMAT
cu privire la Prelucarea Datelor cu Caracter Personal
Subsemnata/ul__________________________________CNP/CUI__________________________
declar fara echivoc ca am fost informat asupra drepturilor mele conform cerintelor Regulamentului
(UE)679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016, a Legii 677/2001 pentru
protectia datelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora,
modificata si completata si sunt de acord ca datele mele sa fie prelucrate in sectorul transportului
public local de catre MEDITUR SA MEDIAS, care are obligatia de a administra in conditii de
siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale.
Mentionez ca acest acord este valabil pana va fi expres revocat de catre mine in conditiile legale.

Data_________________

Semnatura____________________

