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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Cine este compania care administrează www.marf.ro?
SC MARF ADMINISTRARE SRL (denumită în continuare „MARF.ro”) este o
societate cu răspundere limitată din România, având sediul în Județul Ilfov, Str.
Orhideelor nr. 35U, Spațiul Comercial nr. 3, Demisol, Comuna Chiajna, cod
poștal 077040, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul
J23/4893/2013, cod fiscal 36817790.
Utilizarea site-ului www.marf.ro
MARF.ro colectează în mod automat anumite informații, pe care le stochează în
rapoartele sale de trafic. Informațiile despre care vorbim pot include IP-ul
dispozitivului de pe care ne vizitezi, regiunea sau localizarea generală de unde
accesezi site-ul, precum și tipul de browser, sistemul de operare ori de
dispozitiv de pe care ne accesezi. În plus, colectează un istoric al paginilor pe
care le accesezi.
Utilizăm această informație în temeiul interesului nostru legitim de a observa în
ce măsură paginile site-ului corespund nevoilor de afișare ale dispozitivului tău
particular, pentru a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele
noastre atunci când livrează pagini către anumite tipuri de dispozitive, pentru a
analiza tendințe, a observa modul în care utilizatorii pot naviga mai bine în
paginile noastre.
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Divulgarea către companiile din grupul MARF
Informațiile tale personale pot fi comunicate oricărei companii care face parte
din grupul MARF, care include compania MARF ADMINISTRARE SRL, în cazul în
care considerăm că este în interesul nostru legitim să o facă în scopuri
administrative interne (de exemplu, CRM) sau pentru auditarea și monitorizarea
proceselor noastre interne.
Putem, de asemenea, să transferăm informațiile tale personale cu companiile
din grupul nostru, care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi sistemele de
tehnologie a informației. Accesul la informațiile tale personale este limitat la
acei angajați care trebuie să cunoască informațiile personale.
Divulgarea către terți
Vom transmite datele tale personale, acolo unde este strict necesar, pe baza
nevoii de cunoaștere, către următoarele categorii de terți:
1. Companiile care ne furnizează produse și servicii (împuterniciți), cum ar fi:
- agențiile media, cum ar fi cele care organizează campanii promoționale și
cele care administrează site-ul MARF.ro;
- servicii de market research: analiză, publicitate, strict pentru nevoile
MARF.ro;
- agenții de infrastructură (alte părți care gestionează newsletter-ul de email, marketing prin SMS sau alte tipuri de marketing, suport clienți sau
activități de vânzare în numele nostru), strict pentru MARF.ro;
- furnizorii și suportul sistemelor tehnologiei informației, inclusiv arhivarea emailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare
în caz de catastrofe și serviciile de securitate cibernetică.
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2. Companiile implicate în funcționarea site-ului nostru web, în cazul în care nu ne
oferă un serviciu.
3. Alte părți, cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și
alți consultanți externi, a căror activitate implică necesitatea cunoașterii acestor date
sau acolo unde legea ne obligă să facem această dezvăluire.
De asemenea, vom dezvălui datele tale personale unor terțe părți:
1. Dacă ne dai consimțământul tău pentru această dezvăluire;
2. Către persoane care demonstrează că acționează legal în numele tău;
3. Acolo unde este în interesul legitim al MARF.ro să administreze, să crească și să își
dezvolte afacerea:
a. Dacă vindem afacerea sau părți din aceasta, am putea dezvălui datele tale
personale către cumpărătorul potențial al afacerii ori părților sale, având în
vedere necesitatea de a menține continuitatea afacerii;
b. Dacă MARF.ro ori o parte substanțială a bunurilor sale sunt achiziționate de o
terță parte, caz în care datele cu caracter personal prelucrate de MARF.ro vor
face parte din proprietățile transferate;
c. Dacă suntem obligați prin lege să dezvăluim un anumit tip de informație, în
cazul unor solicitări legale a funcționarilor guvernamentali, ori în situația în
care suntem obligați să respectăm cerințele de securitate națională sau de
aplicare a legii sau pentru a preveni activitatea ilegală.
4. Pentru a răspunde oricăror reclamații, pentru a ne proteja drepturile sau drepturile
unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice
activitate ilegală;
5. Pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța MARF.ro, angajaților noștri,
clienților, furnizorilor sau altor persoane.
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Restricții cu privire la utilizarea informațiilor de către terți
Orice terțe părți către care dezvăluim informațiile tale personale în conformitate
cu cele de mai sus sunt limitate (prin lege și prin contract) în capacitatea lor de
a utiliza informațiile dvs. personale doar în scopurile specific identificate de noi.
Ne vom asigura întotdeauna că orice terțe părți către care dezvăluim
informațiile tale personale sunt supuse obligațiilor de confidențialitate și de
securitate în conformitate cu contractele semnate cu ei și cu legile aplicabile. Cu
toate acestea, pentru evitarea îndoielii, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci
când dezvăluirea nu este decizia noastră.
Cu excepția situațiilor detaliate în mod expres mai sus, niciodată nu vom
dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile tale personale unei
terțe părți fără a te notifica și, dacă este cazul, fără a obține consimțământul
tău.
Ce drepturi ai, ca utilizator al MARF.ro?
Regulamentul recunoaște persoanelor vizate o serie de 8 drepturi importante
(operatorul este cel obligat să se asigure de respectarea lor) și anume:
1. Dreptul la informare - art. 13 și 14 GDPR. Acesta le permite persoanelor
vizate să știe, chiar de la momentul la care se face colectarea modul în care se
vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi
au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.
2. Dreptul de acces la date - art. 15 GDPR. Îți permite să obții, din partea
noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care
te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații
utile.
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3. Dreptul la ștergerea datelor - art. 17 GDPR. Îți permite să obții din partea
noastră ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri
nejustificate. Există, totuși, și excepții de la această regulă, cum ar fi ideea că
unele date sunt prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, că sunt
prelucrate în scopuri statistice ori de arhivare, că sunt prelucrate pentru
îndeplinirea unei obligații legale ori că le prelucrăm pentru constatarea sau
apărarea unui drept în instanță.
4. Dreptul la rectificarea datelor - art. 16 GDPR. Îți permite să obții de la noi,
fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter
personal inexacte care te privesc.
5. Dreptul la restricționarea datelor - art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter
temporar. În unele situații, între momentul în care, spre exemplu, luăm decizia
de a șterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal
în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, ne trimiti o cerere prin care
te opui ștergerii, motivând faptul că ai nevoie de aceste date pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei
astfel de solicitări, vom „îngheța” datele oprind prelucrarea lor pentru o
anumită perioadă de timp.
6. Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. Ai dreptul de a primi datele
cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat operatorului (care
le prelucrează în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului tău, prin
mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care
poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator,
fără obstacole din partea noastră. Cu alte cuvinte, datele personale îți vor fi
oferite, într-un format structurat, pentru ca tu să poți decide că le descarci sau,
dimpotrivă, că le trimiti unui alt operator.
7. Dreptul la opoziție - art. 21 GDPR. Ai dreptul de a te opune, spre exemplu,
prelucrării datelor tale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop
de marketing direct. Ca să fie mai clar modul în care îți poți exercita acest
drept, trebuie menționat, spre exemplu, că în toate newsletterele care provin
de la MARF.ro (indiferent că vorbim despre newsletttere care oferă doar
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informare sau newslettere care promovează servicii sau produse MARF.ro) vei
avea întotdeauna posibilitatea să te dezabonezi. Oferim această posibilitate în
absolut toate situațiile, indiferent că legea ne obligă sau nu la aceasta (nu toate
mailurile de la noi sunt considerate a fi marketing direct), pentru că ni se pare
important ca interacțiunea ta cu MARF.ro să existe doar câtă vreme ți-o dorești.
8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea
automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care
privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă. MARF.ro nu realizează astfel de profiluri care să fie urmate de
decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana
vizată. La momentul la care vom realiza astfel de profiluri, te vom anunța și
vom modifica prezenta notă de informare.
9. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,
Sector 1, cod poștal 010336, București, România. +40.318.059.211 /
+40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.
Te rugăm să ai în vedere și următoarele:
Perioada de timp: Vom încerca să răspundem la solicitarea ta în termen de 30
de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de
complexitatea cererii tale. În toate cazurile, dacă această perioadă este extinsă,
te vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au
condus la aceasta.
Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu-ți putem
oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor
legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul
refuzului.
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Fără identificare: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs.
personale datorită identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dvs. În astfel
de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem
în măsură să ne conformăm solicitării dvs. de a vă executa drepturile legale
descrise în această secțiune, cu excepția cazului în care furnizați informații
suplimentare care să vă permită identificarea. Vă vom informa și vă vom oferi
posibilitatea de a oferi astfel de detalii suplimentare.
Securitate
MARF.ro se angajează să protejeze datele tale personale împotriva pierderii,
utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat
și distrugerii și ia toate măsurile de precauție rezonabile pentru a proteja
confidențialitatea acestor date, inclusiv prin utilizarea unor măsuri
organizatorice și tehnice adecvate. Măsurile organizatorice includ controlul
accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor
fizice în dulapurile de depozitare. Măsurile tehnice includ utilizarea de criptare,
parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate
de tip SSL, pentru criptarea datelor în tranzit, etc.
În timpul furnizării către tine a datelor tale personale, datele personale pot fi
transferate pe internet. Deși depunem toate eforturile pentru a proteja datele
personale pe care ni le furnizezi, transmiterea de informații între tine și noi, pe
internet, nu este complet sigură (e posibil ca terminalul de pe care scrii să fie
monitorizat de terți, spre exemplu, fără ca noi să putem face nimic în această
privință). Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor tale
personale transmise prin intermediul internetului. Înțelegi, deci, că orice astfel
de transmisie este pe propriul tău risc. Odată ce primim datele personale, vom
folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a preveni accesul
neautorizat la acestea.

+40 737 46 62 69
suport@marf.ro
https://www.marf.ro/
Str. Orhideelor, nr. 35U, Chiajna, ILFOV

Schimbări în nota de informare
Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să modificăm practicile noastre de
confidențialitate și să actualizăm și să efectuăm modificări la această notă de
informare în orice moment. Din acest motiv, te încurajăm să te întorci în
permanență la această notă. Acest document este actual de la data care apare
în partea de sus a documentului. Vom trata datele tale personale într-o manieră
compatibilă cu notificarea de confidențialitate în baza cărora au fost colectate,
cu excepția cazului în care avem consimțământul tău să le tratăm diferit.
Informații de contact
Te rugăm să ne adresezi întrebările tale cu privire la obiectul protecției datelor
și orice solicitări în exercitarea drepturilor tale legale la următoarele date de
contact:
[ gdpr@marf.ro ]
[ ILFOV, Comuna Chiajna, Str.Orhideelor nr.35U, Spațiul Comercial nr.3,
Demisol, MARF.ro ]
Vom investiga și încerca să rezolvăm orice cerere sau plângere cu privire la
utilizarea sau dezvăluirea informațiilor tale personale.
Dacă nu ești mulțumit de răspunsul nostru, poți face o plângere Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Poți găsi mai multe informații pe http://dataprotection.ro/?page=pro
Echipa MARF.ro
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