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                Nota de Informare GDPR (General Data Protection Regulation): 
 
 
 Clientul este de acord ca datele cu caracter personal furnizate sa fie utilizate in conformitate cu 
Legea nr. 677/2001, privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
pesonal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, MSIS are obligaţia 
de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe 
care ni le furnizaţi despre dumneavoastră ori o altă persoană. 
 
 Datele personale reprezintă orice informaţii prin care puteţi fi identificat.  
 Tipurile de date personale pe care MSIS le va colecta pot include detalii privind numele 
dumneavoastră, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de fax, data nasterii, sau 
orice alte informaţii care pot fi necesare pentru furnizarea serviciilor MSIS.  
 
 Pagina de web detinuta de MSIS poate conţine legături către paginile de web ale altor companii si 
servicii ale unor terţi, care pot avea propriile politici de confidenţialitate. MSIS nu este responsabilă 
pentru practicile sau conţinutul privind confidenţialitatea ale nici unor astfel de pagini de web sau 
servicii.  
 
 Colectarea datelor dumneavoastra personale se face in scopul furnizarii de produse si servicii, 
dezvoltarea acestor servicii si comunicarea cu dumneavoastra. 
 
 MSIS poate prelucra datele dumneavostra personale in scopurile descrise mai sus. Va informam ca 
unul sau mai multe scopuri se pot aplica simultan. MSIS nu va vinde, comercializa sau inchiria 
tertilor datele dumneavoastra personale. 
 
 MSIS nu va dezvalui datele dumneavoastra personale sub nicio forma unei companii in scop de 
marketing. 
 
 Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul 
de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să 
vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru 
exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la MSIS, catre 
angajatii care detin astfel de responsabilitati. 
 
 Prin prezenta, clientul a luat la cunostinta aceste informatii si este de acord cu cele precizate de 
catre MSIS. 
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