INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Site-ul www.somogyi.ro este operată de Somogyi Elektronic SRL pentru a oferi Distribuitorilor
săi o platformă de transmitere a comenzilor și de comunicare a informațiilor cu privire la
activitate.
În prezentul document vă informăm despre datele cu caracter personal pe care Somogyi
Elektronic SRL (numit în continuare: Operator de date) le tratează, practicile utilizate în urma
procesului de prelucrare, măsurile luate pentru a vă proteja datele personale și modul în care vă
puteți exercitați drepturile.
Compania are în vedere, ca dispozițiile legii privind autodeterminarea drepturilor și accesul liber
la informații (în continuare: legeinfo.), cele ale hotărârii (EU) 2016/679 Consiliului și
Parlamentului European cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv libera
circulație a acestora, abrogarea hotărârii 95/46/EK (în continuare: GDPR), precum și a altor legi
aferente sunt respectate.
I.

Prelucrarea datelor

1. Gestionarea datelor în urma unei comenzi efectuate cu sau fără înregistrare
1. Operator de date
Denumirea
Adresa

Datele de contact

e-mail
telefon
site

Persoana de contact

Somogyi Elektronic SRL
RO-400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh.
Marinescu, Nr. 2, Jud. Cluj
gdpr@somogyi.ro
(40) 264 406 488
www.somogyi.ro
Administratorul Somogyi Elektronic SRL /
responsabilul GDPR

2. Scopul prelucrării datelor
Scopul prelucrării datelor este ca Operatorul de date să poată servi Cumpărătorul. Datele puse la
dispoziție în urma plasării comenzii vor fi prelucrate strict pentru onorarea și livrarea comenzii
ori pentru contactarea destinatarului.
3. Baza legală a prelucrării datelor
prelucrarea datelor este necesară pentru executarea contractului [GDPR art. 6., alin. (1), lit. b)]
4. Aria datelor prelucrate

În cazul cumpărătorilor care nu au statut juridic: nume de facturare, adresă, număr de telefon,
adresă e-mail, număr fax, tip produse cumpărate, cantitate. (în cazul achizițiilor efectuate cu
înregistrare, următoarele date suplimentare mai sunt prelucrate: cont bancar, cod fiscal).
5. Perioada de prelucrare a datelor:
În conformitate cu legea privind Codul de procedură penală 5 ani
6. Consecința juridică la omiterea prelucrării datelor:
Cumpărătorul nu poate achiziționa produse.
7. Cine prelucrează datele
Activitatea ce presupune prelucrarea
datelor
9022 Győr, Rákóczi u. 36., servicii informatice, sistem de gestionare a
Prosper Szoftverház Kft.
Ungaria
afacerii
GLS (General Logistics 550231
Sibiu,
Str.
activități de curierat rapid
Systems Romania SRL) Dorobanților, Nr. 106
8866 Becsehely, Kossuth găzduirea și funcționarea serverului
ZNET Telekom Zrt.
út 55, Ungaria
paginii web
725300 Gura Humorului,
Info Mentor SRL
P.ța Republicii, Nr. 13, furnizare program de contabilitate
et.3
Denumire

Sediu

8. În procesul de prelucrare a datelor nu se conturează un profil și nu se iau decizii automate.
9. Nu se realizează prelucrarea cumulată a datelor.
2. Prelucrarea datelor necesare la facturare
1. Operator de date
Denumire
Adresa

Datele de contact
Persoana de contact

e-mail
telefon
site

Somogyi Elektronic SRL
RO-400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh.
Marinescu, Nr. 2, Jud. Cluj
gdpr@somogyi.ro
(40) 264 406 488
www.somogyi.ro
Administratorul Somogyi Elektronic SRL /
responsabilul GDPR

2. Scopul prelucrării datelor
Scopul prelucrării datelor este emiterea facturii fiscale, ca rezultat a unei achiziții.

3. Baza legală a prelucrării datelor
obligație legală, în baza Codului fiscal și al instrucțiunilor de aplicare ANAF
4. Natura datelor prelucrate
În cazul persoanelor fizice: nu este cazul
În cazul persoanelor fără statut juridic: nume, adresa de facturare, adresa de livrare, e-mail
5. Perioada de prelucrare a datelor:
8 ani în baza Codului Codului fiscal și al instrucțiunilor de aplicare ANAF
6. Consecința juridică la omiterea prelucrării datelor:
Operatorul de date nu poate emite factură fiscală, nu poate să-și exercite drepturile legale.
7. Cine prelucrează date
Activitatea ce presupune prelucrarea
datelor
9022 Győr, Rákóczi u. 36., servicii informatice, sistem de gestionare a
Prosper Szoftverház Kft.
Ungaria
afacerii
725300 Gura Humorului, întreținerea programului de facturare
Info Mentor
P.ța Republicii, Nr. 13, electronică, asigurarea proramului de
et.3
contabilitate
400317 Cluj Napoca, Str.
F&E Accountants SRL
expert contabil
Prof. T. Ciortea, Nr. 9
9024 Győr, Hunyadi u. 6.,
TS Consult Kft.
contabilitate
Ungaria
Denumire

Sediu

8. În procesul de prelucrare a datelor nu se conturează un profil și nu se iau decizii automate.
9. Nu se realizează prelucrarea cumulată a datelor.

3. Prelucrarea datelor necesare înregistrării
1. Operator de date
Denumire
Adresa

Date de contact

e-mail
telefon
site

Somogyi Elektronic SRL
RO-400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh.
Marinescu, Nr. 2, Jud. Cluj
gdpr@somogyi.ro
(40) 264 406 488
www.somogyi.ro

Persoana de contact

Administratorul Somogyi Elektronic SRL /
responsabilul GDPR

2. Scopul prelucrării datelor
Scopul prelucrării datelor este asigurarea faptului, că Partenerul poate să-și revadă comenzile
anterioare ori să solicite discount suplimentar dacă valoarea comenzii și condițiile contractuale
oferă această opțiune.
3. Baza legală a prelucrării datelor
consimțământ voluntar [GDPR, art. 6., alin. (1), lit. a)]
4. Natura datelor prelucrate
În cazul persoanelor fizice: nu este cazul
În cazul persoanelor fără statut juridic: nume și adresa de facturare, număr de telefon, e-mail, cod
unic de înregistrare, cont bancar, nume și adresa de livrare, număr telefon, număr fax, persoana
de contact.
5. Perioada de prelucrare a datelor:
Până la revocarea consimțământului. Ștergerea înregistrării poate fi solicitată oricând, în scris
prin scrisoare recomandată trimisă la sediul Operatorului de date sau pe adresa de e-mail
gdpr@somogyi.ro. În cazul în care Partenerul vizat nu își retrage consimțământul, prelucrarea
datelor va fi efectuată pe cinci ani. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este
prevăzută de late legi, persoana sau Partenerul vizat va fi înștiințat.
6. Cine prelucrează datele
Activitatea ce presupune prelucrarea
datelor
9022 Győr, Rákóczi u. servicii informatice, sistem de gestionare
Prosper Szoftverház Kft.
36., Ungaria
a afacerii
8866 Becsehely, Kossuth găzduirea și funcționarea serverului
ZNET Telekom Zrt.
út 55
paginii web
Denumire

Sediu

7. Consecința juridică la omiterea prelucrării datelor:
Partenerul nu poate beneficia de serviciile și reducerile oferite de Operatorul de date, implicit nu
poate efectua comandă.
8. În procesul de prelucrare a datelor nu se conturează un profil și nu se iau decizii automate.
9. Nu se realizează prelucrarea cumulată a datelor.

Utilizare reCAPTCHA
Operatorul de prelucrare a datelor, pe pagina de înregistrare în magazinului online, pe pagina de
finalizare a înregistrării, respectiv pe pagina de contactare a furnizorului utilizează reCAPTCHA.
ReCAPTCHA se utilizează pentru protecția formularelor de la înregistrare și contactare, testele
rulate de acesta deservind deosebirea persoanelor fizice de roboți.

4. Prelucrarea datelor necesare la Newsletter
1. Operator de date
Denumire
Adresa

Date de contact

e-mail
telefon
site

Persoana de contact

Somogyi Elektronic SRL
RO-400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh.
Marinescu, Nr. 2, Jud. Cluj
gdpr@somogyi.ro
(40) 264 406 488
www.somogyi.ro
Administratorul Somogyi Elektronic SRL /
responsabilul GDPR

2. Scopul prelucrării datelor
Scopul prelucrării datelor este crearea unei baze de date cu scop comercial, precum și
transmiterea de Newsletter.
3. Baza legală a prelucrării datelor (persoane fizice, nu este cazul):
Trimiterea informațiilor prin Newsletter se efectuează doar către utilizatorii înregistrați pe pagina
dedicată distribuitorilor și în urma consimțământul voluntar al acestora (GDPR, art. 6., alin.(1),
litera a)). Consimțământul se va da în urma bifării căsuței care solicită acest fapt și deodată se
declară și faptul că persoana a citit și este de acord cu conținutul Informării privind datele
personale.
Baza legală a prelucrării datelor (persoane fără statut juridic):
Trimiterea informațiilor prin Newsletter se efectuează doar către utilizatorii înregistrați pe pagina
dedicată distribuitorilor și în urma consimțământul voluntar al acestora (GDPR, art. 6., alin.(1),
litera a)). Consimțământul se va da în urma bifării căsuței care solicită acest fapt.
4. Natura datelor prelucrate
În cazul persoanelor fizice: nu este cazul

În cazul persoanelor fără statut juridic: e-mail.
5. Perioada de prelucrare a datelor (în cazul persoanelor fizice – nu este cazul):
Gestionarea datelor continuă până când persoana fizică în cauză își revocă acordul. Aveți
posibilitatea ca la sfârșitul Newsletter-ului să urmați link-ul „dezabonare” sau direct în contul
Dvs., accesând „Căsuța mea”, meniul „Newsletter” prin bifarea căsuței „Mă dezabonez”. În
cazul în care consimțământul persoanei în cauză nu este retras, prelucrarea datelor va dura cinci
ani. În cazul în care legea solicită prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal, persoana
vizată trebuie informată cu privire la aceasta.
Perioada de prelucrare a datelor (în cazul persoanelor fără statut juridic):
Gestionarea datelor continuă până când persoana fizică în cauză își revocă acordul. Aveți
posibilitatea ca la sfârșitul Newsletter-ului să urmați link-ul „dezabonare”. În cazul în care
consimțământul persoanei în cauză nu este retras, prelucrarea datelor va dura cinci ani. În cazul
în care legea solicită prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal, persoana vizată trebuie
informată cu privire la aceasta.
6. Operatori de date
Denumire

Activitatea ce presupune prelucrarea
datelor

Sediu

RO-400337 Cluj Napoca,
Somogyi Elektronic SRL Str.
Prof.
Dr.
Gh. serviciul de transmitere Newsletter
Marinescu, Nr. 2, Jud. Cluj
9022 Győr, Rákóczi u. 36., servicii informatice, sistem de gestionare a
Prosper Szoftverház Kft.
Ungaria
afacerii
7. Consecința juridică la omiterea prelucrării datelor:
Persoana nu va primi Newsletter, nu va fi înștiințat despre promoții, reduceri.
8. În procesul de prelucrare a datelor nu se conturează un profil și nu se iau decizii automate.
9. Nu se realizează prelucrarea comună a datelor.

5. Prelucrarea datelor cu privire la o reclamație
1. Operator de date
Denumire
Adresa

Date de contact

e-mail
telefon
site

Somogyi Elektronic SRL
RO-400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh.
Marinescu, Nr. 2, Jud. Cluj
gdpr@somogyi.ro
(264) 406 488
www.somogyi.ro

Persoana de contact

Administrator Somogyi
responsabil GDPR

Elektronic

SRL

/

2. Scopul prelucrării datelor
Scopul gestionării datelor este exercitarea drepturilor consumatorului în cauză, tratarea
plângerilor legate de produsele și serviciile furnizate de operatorul de date.

3. Baza legală a prelucrării datelor
prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea contractului, respectiv o obligație legală
[GDPR, art. 6., alin. (1), lit. b) și c)], privind protecția cumpărătorului
4. Natura datelor prelucrate
nume, adresa, număr de telefon, e-mail, denumire produs achiziționat, descriere reclamație
5. Perioada de prelucrare a datelor:
5 ani în baza legii privind protecția cumpărătorului
6. Consecința juridică la omiterea prelucrării datelor:
Persoana vizată nu își va putea exercita drepturile oferite de protecția consumatorului.
7. Operatorul de date nu este solicitat.
8. În procesul de prelucrare a datelor nu se conturează un profil și nu se iau decizii automate.
9. Nu se realizează prelucrarea cumulată a datelor.

6. Prelucrarea datelor asociate cu vizitarea site-ului www.somogyi.ro
În vederea analizei comportamentului Cumpărătrului în timpul vizitei pe site, Operatorul de date
utilizează serviciile Google Analytics, care colectează și prelucrează strict doar informații
anonime. Google Analytics furnizează informații pentru Operatorul de date, care pot fi utile
pentru dezvoltarea paginii web, respectiv pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului.
Despre
gestionarea
datelor
măsurate
aflați
mai
multe
pe
link-ul:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro. Puteți dezactiva măsurarea datelor
accesând link-ul: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=ro.
7. Gestionarea datelor referitoare la cookie-urile asociate vizitării site-ului www.somogyi.ro
Utilizarea Cookie-urilor

Când utilizați acest site, puteți utiliza browserul web al browserului pentru a salva pachete de
date mici (cookies) pe calculator. Cookie-urile sunt o practică obișnuită în cultura de internet de
astăzi. Alte date create de sistemul de operare și aplicațiile sistemului de operare afectat sunt
independente de Operatorul de date și nu au niciun efect asupra managementului acestora.
1. Operator de date
Denumire
Adresa

Somogyi Elektronic SRL
RO-400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh.
Marinescu, Nr. 2, Jud. Cluj
e-mail

Date de contact
telefon
site
Persoana de contact

Date de contact
(264) 406 488
www.somogyi.ro
Administratorul Somogyi Elektronic SRL /
responsabilul GDPR

2. Scopul prelucrării datelor în cazul unor Cookie-uri:


PHPSESSID: este necesară pentru rularea funcțională și sigură a magazinului online.



_ga, _gid, _gat : în vederea funcționării Google Analytics poate salva cookie-uri pe
calculator, care sunt utile pentru furnizarea informațiilor în vederea dezvoltarea paginii
web, respectiv pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului.
somogyi-webshop-user: necesar pentru punerea în aplicare a funcției "Observațiile
utilizatorului".
somogyi-webshop-cart: necesar pentru funcționarea "Coșului de cumpărături".
agree-cookie-policy: necesar pentru memorarea faptului, că utilizatorul a dat clic pe
butonul „De acord” în momentul când o fereastră pop-up a amintit de faptul că „Prin
continuarea navigării pe pagină vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor”.
somogyi-webshop-new: responsabil pentru notificarea Partenerilor cu privire la faptul că
are știri necitite.







3. Baza legală a prelucrării datelor
prelucrarea datelor este necesară pentru îndeplinirea contractului, respectiv o obligație legală
[GDPR, art. 6., alin. (1), lit. f)].
4. Gama de date prelucrate, durata manipulării datelor pentru câteva din cookie-uri:
Nume
Termen
Descriere
de
expirare
PHPSESSID
Până la Până la închiderea sesiunii. Este folosit pentru a stabili o
închidere conexiune între server și utilizator și pentru a identifica
a
sesiunea.
browserului

_ga

2 ani

_gid

24 ore

_gat

1 minut

somogyi-webshopuser
somogyi-webshopcart
agree-cookie-policy
somogyi-webshopnews

180 zile
180 zile
180 zile
1 zi

Servește pentru distingerea utilizatorilor (text original
Google: Used to distinguish users.)
Servește pentru distingerea utilizatorilor (text original
Google: Used to distinguish users.)
Utilizat pentru controlul frecveței cererilor utilizatorilor
(text original Google: Used to throttle request rate. If
Google Analytics is deployed via Google Tag Manager,
this cookie will be named _dc_gtm_<property-id>)
Cookie pentru memorarea înregistrării.
Cookie pentru identificarea coșului de cumpărături
realizat fără înregistrare.
Ați închis fereastra de avertizare despre Cookie Policy.
Ați închis fereastra de atenționare despre știrile necitite.

5. Datele nu vor fi transmise.
Activarea, dezactivarea și ștergerea modulelor Cookie:
Browser-ul utilizat vă oferă posibilitatea să acceptați, blocați sau ștergeți cookie-urile.
Majoritatea browser-elor moderne vă oferă posibilitatea ca pentru unele pagini să blocați, iar
pentru altele să acceptați cookie-uri. În cazul blocării cookie-urilor, nu garantăm funcționarea
deplină a paginii noastre! Poate cauza funcționare defectuoasă și anormală!
II.

Accesul la date și securitatea datelor

Datele personale sunt accesibile numai Operatorului de date și persoanelor afiliate, enumerate în
Actul de prelucrare a datelor, cu scopul îndeplinirii sarcinilor .
Operatorului de date va proteja datele personale încredințate cu măsuri potrivite, prin aplicarea
unor sisteme de autorizare împotriva accesului, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau
distrugerii neautorizate, precum și împotriva distrugerii accidentale sau deteriorării accidentale și
orice modificare a tehnicii utilizate.
Operatorul de date se angajează să se asigure că datele personale ale persoanei în cauză nu sunt
divulgate public, nici măcar parțial sau că nu sunt divulgate publicului sau terților. Operatorul de
date trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru ca datele cu caracter personal să nu poată fi
divulgate publicului sau terților.

III.

Opțiuni de aplicare a drepturilor
1. Dreptul la informare

Operatorul de date oferă aceste informații într-o formă concisă, inteligibilă, clară și ușor
accesibilă cu privire la persoanele vizate implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Dreptul de acces al persoanei vizate
Persoana în cauză poate solicita informații de la Operatorul de date cu privire la faptul că datele
sale personale sunt procesate și, dacă da, are dreptul să acceseze datele sale personale și
informațiile următoare:
-

scopul prelucrării datelor,
categoriile de date cu caracter personal în cauză,
destinatarii la care sunt sau vor fi comunicate date cu caracter personal,
durata prevăzută pentru stocarea datelor cu caracter personal;
dreptul la rectificare, ștergere sau limitarea prelucrării și dreptul la opunere,
dreptul de a depune o plângere adresată autorității de supraveghere,
dacă datele nu au fost colectate de la persoana vizată, sursele de date,
luarea deciziilor automate, inclusiv profilarea, precum și logica utilizată și informații
privind importanța gestionării acestor date și consecințele probabile pentru persoana
vizată.

Persoana vizată poate solicita Operatorului de date ca subiectul prelucrării datelor să-i fie pus în
copie la dispoziție. Pentru fiecare copie suplimentară, operatorul de date poate percepe o taxă
rezonabilă. În cazul în care persoana vizată și-a trimis solicitarea în format electronic,
informațiile vor fi furnizate de Operator într-un format electronic extins (e-mail), excepțând
cazul în care persoana solicită altfel.
3. Dreptul la rectificare
Persoana vizată poate solicita
-

rectificarea datelor personale incorecte,
completarea datelor sale personale incomplete.

Operatorul de date va proceda imediat la corecțiile efectuate în cazurile de mai sus și va informa
persoana la care i-au fost comunicate datele cu caracter personal. La solicitarea persoanei vizate,
operatorul de date va divulga acestuia destinatarii informării.

4. Dreptul la ștergere:
O persoană poate solicita ca datele sale cu caracter personal să fie șterse de către persoana care
gestionează datele fără întârziere, cu condiția ca
- datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul din care au fost colectate sau
prelucrate,
- persoana vizată își retrage consimțământul și prelucrarea datelor nu are alt temei juridic,
- persoana vizată se opune prelucrării datelor și nu există un motiv legitim primar pentru
prelucrarea datelor,
- datele cu caracter personal au fost tratate ilegal,
- datele cu caracter personal trebuie șterse ca obligație legală prevăzută de legea UE sau al
statelor membre, respectiv

-

colectarea de date cu caracter personal a fost legată de furnizarea de servicii ale societății
informaționale.

Ștergerea datelor nu poate fi inițiată când este necesară gestionarea datelor pentru:
-

-

să exercite dreptul la libertatea de exprimare și la accesul la informație,
îndeplinirea unei obligații din partea legislației UE sau a statului membru aplicabilă
Operatorului de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru
îndeplinirea unei sarcini exercitate în exercitarea autorității publice exercitate în interes
public sau asupra operatorului de date,
pe baza interesului public în domeniul sănătății publice,
în scopuri de arhivare a intereselor publice, în scopuri științifice și istorice de cercetare
sau în scopuri statistice, sau
să prezinte, să aplice sau să protejeze creanțele juridice.

Operatorul de date informează despre ștergere persoanele la care au fost anterior dezvăluite date
cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită
eforturi disproporționate. La cererea persoanei vizate, controlorul de date informează persoana
vizată a destinatarilor respectivi.
5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor
La cererea persoanei vizate, Operatorul de date limitează prelucrarea datelor, dacă:
-

persoana în cauză contestă acuratețea datelor cu caracter personal. În acest caz, restricția
va continua până când Operatorul de date verifică exactitatea datelor personale,
manipularea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor și, în
schimb, solicită restricționarea acestora,
administratorul de date nu mai are nevoie de date cu caracter personal, ci trebuie să
prezinte, să aplice sau să protejeze revendicarea legală a persoanei vizate; sau
persoana în cauză se opune prelucrării datelor În acest caz, restricția durează până când se
stabilește dacă motivele legitime ale operatorului de date au prioritate față de motivele
legitime ale persoanei vizate.

În cazul în care intră în vigoare restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, datele
personale cu excepția stocării se pot prelucra doar în cazurile în care persoana vizată a fost de
acord, sau pentru a solicita, aplica sau proteja creanțele juridice sau să protejeze drepturile altei
persoane fizice ori juridice sau în cazurile de interes public al UE sau al unui stat membru al
acesteia.
În cazul în care restricționarea gestionării datelor este rezolvată, Operatorul de date va informa în
prealabil persoana vizată.
Operatorul de date informează persoana căreia i-au fost dezvăluite informațiile cu caracter
personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită eforturi
disproporționate. La cererea persoanei vizate, Operatorul de date informează persoana vizată a
destinatarilor respectivi.

6. Dreptul la portabilitatea datelor
Partea vizată poate solicita ca datele personale furnizate de acesta către Operatorul de date să fie
furnizate într-un format lizibil și ușor de citit de către un calculator, care apoi să le poată
transmite altui operator de date. Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, persoana în cauză
poate solicita transferul direct de date personale între operatorii de date.

7. Dreptul la opunere
Oricine poate în orice moment să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în vederea
exercitării unui interes public sau a unei autorități publice exercitate asupra administratorului de
date sau tratamentul intereselor legitime ale controlorului de date sau ale unei părți terțe, inclusiv
profilarea pe baza acestor dispoziții.
În cazul opunerii, operatorul de date nu va mai putea prelucra date cu caracter personal decât
dacă este justificat prin motive legitime care se referă la interesele, drepturile și libertățile
persoanei în cauză sau care se referă la prezentarea, validarea sau protejarea revendicărilor
legale.
8. Daune materiale și morale
Dacă persoana care efectuează prelucrarea datelor produce daune asupra datelor persoanei vizate,
aceasta este obligată să plătească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Este scutit de răspundere
în cazul în care dovedește că nu este responsabil în procedura de producere a prejudiciului.
8. Dreptul la Judecată
În cazul încălcării drepturilor sale, persoana vizată poate să se îndrepte către Justiție. Procesul
poate fi inițiat de persoana în cauză, în fața instanței competente din zona de domiciliu sau de
reședință.
9. Procedura autorității de protecție a datelor:
În cazul încălcării drepturilor persoanei vizate, acesta se poate adresa către Autoritatea Națională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), 010336 București,
B.dul G.-ral Gh. Magheru, Nr. 28-30, sector 1, telefon (318) 059 211, www.dataprotection.ro.
10. Alte reguli
1. Persoana vizată, pentru exercitarea drepturilor sale cuprinse în prezenta informare la capitolul
III., punctele 1-7., poate să contacteze Operatorul de date pe următoarele căi:
postă: 400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh. Marinescu, Nr. 2, județ Cluj
e-mail: gdpr@somogyi.ro

În termen de o lună de la primirea cererii, Operatorul de date va furniza informații în scris
privind acțiunile întreprinse în urma cererii. În caz de nevoie această perioadă se poate prelungi
pe încă două luni. Persoana vizată va fi informată cu privire la prelungire, indicând cauza
întârzierii, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă cererea a fost depusă electronic,
informațiile trebuie comunicate tot în acest mod, cu excepția cazului în care persoana interesată
solicită altfel.
În cazul în care Operatorul de date nu dă curs solicitării, persoana vizată va fi înștiințată despre
motive în decurs de o lună, precum și despre căile de atac pe cale juridică.
2. Numele de utilizator și adresa de e-mail utilizată pentru comenzi, precum și parola pentru
pagina www.somogyi.ro dedicată Distribuitorilor, pot fi modificate de utilizator în căsuța
proprie, accesând meniul Datele mele.
Persoana vizată poate să-și modifice sau chiar să-și șteargă datele precum numele, prenumele,
parola, localitatea, codul poștal, județul, respectiv la datele de livrare sectorul, strada, numărul,
scara, etajul și apartamentul pe adresa www.somogyi.ro, accesând meniul Căsuța mea/Datele
mele.

Cluj Napoca, 22 mai 2018.

