POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Politica de confidențialitate utilizată de Furnizor la data de 27.03.2018

1. Preambul
Prezenta convenție privind “Politica de confidențialitate a Furnizorului serviciilor davacloud.ro”,
stabilește care este politica furnizorului de servicii privind condițiile de confidențialitate în care orice
persoană poate vizita, accesa site-ul ori poate utiliza în orice mod serviciile furnizorului S.C. DAVA
R&R S.R.L. Oradea, RO 22209521, J05/1999/2007.

2. Definiții
Operator (DATA CONTROLER) înseamnă persoana fizică sau juridică, care, singur sau împreună cu
altii, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
Împuternicit înseamnă persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele în numele operatorului;
Consimţământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi
lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă ca datele sale cu caracter personal
o să fie prelucrate;
Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă 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, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale;
Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate, 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 datelor cu caracter personal a altor persoane;
3. Drepturile dvs în privința datelor cu caracter personal
La opțiunea dvs., ne furnizați unele date personale ale dvs. pentru a vă crea un cont valabil și pentru a
beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului www.davacloud.ro de către S.C DAVA R&R
S.R.L.
Conform Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului UE GDPR beneficiați de
- de dreptul de acces la datele personale pe care le deținem despre dvs,
- dreptul de intervenție asupra datelor (corectarea datelor),
- dreptul de ștergere a datelor personale (în limitele legii pentru de ex nu vă putem șterge
datele dacă avem o relație contractuală),
- dreptul de a se împotrivi procesării datelor personale,
- dreptul de a-și exporta datele (portabilitate)
- dreptul de a vă adresa justiției.
Pentru a vă exercita drepturile puteți face o cerere în scris cu cerința dvs. pe care să o trimiteți apoi
prin e-mail la adresa gdpr@davaclud.ro sau să vă informați la info@davacloud.ro .

4. Politica de confidențialitate implemetată DAVA R&R
Furnizorul respectă confidențialitatea fiecărui vizitator, fiind constienți de importanța acestui lucru.
DAVA R&R S.R.L. este operator de date cu caracter personal, fiind înregistrat la Autoritatea Națională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 35533. Conform prevederilor Legii
nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. DAVA
R&R S.R.L. va administra în Condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care ni le furnizați despre dvs.
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Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt colectate și prelucrate în scopul pentru
care ați optat și în conformitate cu noul regulament GDPR.
Furnizorul primește date specifice despre vizitatorii site-ului doar atunci când informația este
furnizată voluntar, când vizitatorii solicită informații de la noi, cumpără sau se abonează la serviciile

noastre, deschid un tichet de suport, depun CV-uri pentru oportunitatile de angajare sau ne trimit
email.
Cand furnizați informații ce pot duce la identificarea persoanei printr-unul dintre site-urile noastre,
aceasta va fi folosită pentru a satisface cererea dvs. specifică.
De asemenea aveți posibilitatea de a opta explicit dacă sunteți de acord sau nu, ca serviciul
Furnizorului să folosească informația în scopuri adiționale specificate. Lipsa oricaror instrucțiuni din
partea dvs. NU permite serviciului Furnizorului să folosească informațiile dumneavostră pentru a vă
informa despre servicii adiționale și produse oferite de către Furnizorul, agenți autorizați ai
Furnizorului, precum și despre bunuri și servicii ale altor companii și site-uri cu care Furnizorul are
relații de parteneriat și care ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră.
Pentru a vă redefini opțiunile puteți intra pe pagina dedicata actualizării opțiunilor și preferințelor
din contul dvs.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.C. DAVA R&R S.R.L. și sunt comunicate
numai următorilor destinatari: persoanelor vizate și împuterniciți parteneri contractuali ai
operatorului (servicii contabile, servicii de arhivare).
Furnizorul nu va face cunoscute informațiile ce vă identifică ca persoană decât dacă (i) autorizați
acest lucru, (ii) legea o cere sau (iii) în cazul unui rău fizic iminent asupra vizitatorilor, clienților
Furnizorului precum și a altora.

Pe site-urile unde oferiți voluntar orice informații, date, răspunsuri, întrebări, comentarii, sugestii,
idei sau altele asemănătoare, Furnizorul va trata acele porțiuni de informație ca fiind nonconfidențiale și non-propietate și nu-și va asuma nici o obligație în a proteja acea informație, de a nu
o face cunoscută, decât dacă nu intră sub incidența acestei declarații de confidențialitate.
Informația pe care o faceți cunoscută în public, incluzând orice forumuri de discuții, camere de chat
sau site-uri este disponibilă oricărei persoane care vizitează acel spațiu public. Furnizorul nu poate
proteja informația pe care o faceți cunoscută în aceste locații. Adițional, site-ul Furnizorului poate
conține legături (links) către alte site-uri ce nu au legătură cu Furnizorul. Davacloud.ro nu poate
proteja informația pe care o faceți publică acestor site-uri și vă recomandă să citiți Politicile de
Confidențialitate ale respectivelor site-uri.

5. Obligații în relația Utilizator - Furnizor
In contextul noului regulament GDPR, DAVA R&R, proprietar al siteului Furnizor davacloud.ro, are
rolul de Operator de date pentru clienții săi, deoarece le colectează, stochează și prelucrează datele, de
exemplu colectează date prin crearea unui cont sau înscrierea la newsletter
In relația cu clienții clienților săi, persoane fizice sau juridice, în cazul în care aceștia dețin un magazin
online, revând hosting, dețin un blog sau clienții pentru care realizăm campanii de marketing digital,
DAVA R&R are rolul de Împuternicit.

In calitate de Operator sau după caz, Împuternicit, Dava R&R, ia toate măsurile tehnice și
organizaționale necesare pentru limitarea expunerii datelor personale. Pentru a putea oferi cel mai
ridicat grad de securitate pentru serviciile de hosting oferite, utilizăm un DATACENTER de înaltă
performanţă, securizat conform standardelor, autorizat de MCSI şi cu redundanţă la fiecare nivel de
filtrare, procesare, transfer şi stocare a datelor
În caz de pierdere de date, DAVA R&R va anunța autoritățile în termen de 72 de ore de la constatare,
va lua măsurile necesare pentru limitarea expunerii și va notifica clienții.

6. Interdicții ale clienților Operatori de date
Este interzisă publicarea pe serverele furnizorului de conținuturi sau trimiteri (links) către
conținuturi care încalcă sau prejudiciază drepturile de protecție a datelor cu caracter personal în
orice mod.
Este interzisă trimiterea de mesaje e-mail nesolicitate (cunoscute și ca SPAM sau UCE) de către
utilizatori, folosind serviciul sau o adresă de email administrată de pe un alt sistem care să conțină
referiri la site-ul utilizatorilor, dacă acest site este găzduit de davacloud.ro.
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Este interzisă utilizarea a sistemului Furnizorului, a site-ului ori a serviciilor pentru desfășurarea
oricăror activităti ilegale de colectare, stocare, prelucrare, utilizare nepermisă a datelor cu caracter
personal. În cazul încălcării acestor prevederi, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda conturile

celor care se fac vinovați de desfășurarea de activităti ilegale. In condițiile in care colectați, stocați
sau prelucrați date cu caracter personal, aveți calitatea de Operator de date, fiind singur responsabil
de aceste activitati. Furnizorul care vă oferă servicii de gazduire, are calitatea de Împuternicit care
stochează/gazduiește în data center datele în cauză, fiind responsabil numai pentru activitatea sa
contractuală, și anume gazduirea. Pentru lămuriri contactați ofițerul DPO al Furnizorului
gdpr@davacloud.ro .

7. Terțe părți
Furnizorul colectează unele informații generice automat, de exemplu numărul și frecvența
vizitatorilor, precum și site-urile Furnizorului vizitate. Furnizorul colectează aceste informații în
scopul limitat de a determina preferințele și nevoile clienților. Realizăm acest lucru folosind
anumite tehnologii “cookies” care nu sunt proprietatea noastră fiind terțe părți în relația cu clienții la
a căror date personale ajung.
Toate serviciile furnizate de terțe părți, precum servicii de cokie sau Facebook Messenger sunt oferite
pentru comunicare, suport, îmbunatățirea experienței de navigare și nu ne asumăm nici o
responsabilitate pentru operațiunile pe care le execută aceste terțe părți. Puteți alege să nu le folosiți
în navigare sau în relația cu noi.

Informații utile Protecția datelor cu caracter personal :

Autoritate : Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016
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SC DAVA R&R SRL
Responsabil cu protecția datelor gdpr@davasolutions.ro

