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Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Atunci când ne transmiteți datele dvs. cu caracter personal prin intermediul formularului 

dedicat din platforma Tazz by eMAG, acestea vor fi prelucrate de către HCL Online Advertising 

SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal (Operator). Tazz by eMAG este entitatea 

responsabilă pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal în condiții de siguranță, depunând 

toate eforturile pentru asigurarea confidențialității informațiilor pe care ni le puneți la dispoziție. 

Sediul operatorului este în com. Ghiroda, sat Ghiroda, Calea Lugojului nr. 107, având 

adresa de corespondență în mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara nr. 5, jud Timiș. Ne 

puteți contacta prin trimiterea unui e-mail la adresa office@tazz.ro sau la nr. de tel 0372061483. 

De asemenea, responsabilul operatorului cu protecția datelor poate fi contactat la adresa de e-mail 

datepersonale@tazz.ro. 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în vederea punerii la dispoziție a listei 

conținând datele de contact ale societăților prestatoare de servicii – agenții de livratori și selecție 

de personal – situate în localitatea pe care ați selectat-o din formularul dedicat. Entitățile mai sus-

menționate vor prelucra datele dvs. cu caracter personal în mod independent, având calitatea de 

operatori de date pentru propriile scopuri și mijloace de prelucrare.  

Aceste prelucrări de date cu caracter personal sunt permise si justificate în temeiul art. 6 

alin. 1) lit. (a) din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor): „(a) 

persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru 

unul sau mai multe scopuri specifice”.  

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care dvs. ni le furnizați în mod direct 

prin intermediul formularului dedicat din propria platforma. Categoriile de date personale care 

sunt colectate se limitează la numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, localitatea. 

În desfășurarea prelucrării mai sus-menționate, operatorul colaborează cu alte terțe părți ca 

prestatori de servicii, precum furnizori de software. Aceste entități vor prelucra datele dvs. cu 

caracter personal în numele nostru, având calitatea de persoane împuternicite de operator, ori în 

nume propriu, ca operatori distincți de date personale, după caz. Drept urmare, aceștia vor avea 

acces la datele dvs. pentru scopurile definite în această notă de informare, iar operatorul se asigură 

că persoanele împuternicite vor prelucra și proteja, la rândul lor, datele personale primite în 

aceleași condiții de siguranță precum cele descrise anterior. 

De asemenea, vom transmite datele dvs. către alți operatori de date daca legislația 

aplicabilă impune, ori în urma solicitării venite din partea autorităților și instituțiilor publice, 

instanțelor judecătorești sau organelor de urmările penală.  
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În mod corespunzător, datele personale vor putea fi transferate în afara Spațiului Economic 

European (SEE), după caz. Această activitate de prelucrare ar putea include transferarea datelor 

cu caracter personal sau accesarea acestora din alte jurisdicții care nu asigură un nivel de protecție 

echivalent cu cel oferit de legislația privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă în 

Uniunea Europeană (UE). Când transferăm datele cu caracter personal vom avea în vedere orice 

legislație aplicabilă care ar putea avea un impact asupra acestor transferuri, și în cazurile în care 

nu există o decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție emisă de Comisia Europeană 

(CE), ne vom asigura că transferurile se realizează în baza unor garanții adecvate specifice 

transferurilor internaționale de date, inclusiv prin clauze standard de protecție a datelor aprobate 

în prealabil de CE. De asemenea, ne-am asigurat că terțele părți cu care colaborăm au implementat 

garanții adecvate similare, detalii suplimentare putând fi obținute la cerere. 

În privința perioadei de retenție si stocare, datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate 

pentru o perioadă de 30 zile de la momentul colectării acestora.  

În conformitate cu legislația aplicabilă, beneficiați de dreptul de a va accesa datele 

personale și de a obține o copie după datele personale cu care operatorul a intrat în contact, de a 

solicita ca acestea să fie rectificate sau șterse, respectiv dreptul de a solicita restricționarea 

prelucrării datelor personale sau de a obiecta prelucrării datelor personale, după caz. De asemenea, 

beneficiați de dreptul la portabilitate, și de a depune o plângere la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) www.dataprotection.ro, cu 

sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, 

Romania, nr. telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 

În funcție de activitatea operatorului, vom realiza actualizări periodice ca răspuns la 

modificările legislative sau a deciziilor operaționale și tehnice aplicabile. Astfel, vă invităm să 

parcurgeți periodic această notă de informare pentru a fi la curent cu ultimele informații în privința 

protecției datelor cu caracter personal. Această notă de informare a fost ultima oară actualizată în 

13.05.2021 

Pentru orice întrebări ori solicitări privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum 

și în cazul în care doriți să vă exercitați drepturile de persoană vizată mai sus-menționate, vă rugăm 

să contactați responsabilul cu protecția datelor:  

– printr-o solicitare scrisă pe e-mail la adresa: datepersonale@tazz.ro, precizând numele 

dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți 

să comunicam), numărul de telefon si scopul cererii; sau 

– prin poștă sau curier la adresa: printr-o cerere scrisă transmisă operatorului prin poștă 

la adresa de corespondență situată în mun. Timișoara, str. Proclamația de la Timișoara 

nr. 5, jud Timiș, precizând numele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în 

funcție de modalitatea prin care doriți să comunicam), numărul de telefon si scopul 

cererii, cu mențiunea în atenția Responsabilului Tazz by eMAG cu protecția datelor. 


