NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE DE
CĂTRE TRADEX PLATFORM S.R.L. ÎN RELAȚIA
CU CLIENȚII / POTENȚIALI CLIENȚI
( ACEASTA NOTĂ VINE ÎN COMPLETAREA P OLITICII DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE DE CĂTRE TRADEX PLATFORM S.R.L.)
Cui se adresează aceasta Notă de informare?

În desfășurarea activității sale comerciale, TRADEX PLATFORM S.R.L. negociază și încheie (sau nu)
acte/contracte cu alte societăți - denumite în continuare “Client” sau “Clienți” (include și situația
în care negocierea nu se finalizează cu semnarea unui contract) - oferindu-le acces pe platforma
sa de tranzacționare. În executarea acestei activități, TRADEX PLATFORM S.R.L., în calitate de
Operator, prelucrează în nume propriu date cu caracter personal aparținând reprezentanților
legali ai Clientului precum și ale persoanelor de contact și/sau persoanelor responsabile de
derularea contractelor respective de către Clienți. Dacă vă aflați în cel puțin una din pre
menționatele situații, aceasta informare vi se adresează, în calitate de “persoană vizată”.
Categorii de date personale colectate și prelucrate

Colectăm și prelucrăm, în funcție de situație, date personale de identificare și de contact
precum: nume, societatea la care lucrați, funcția, număr de telefon, adresa de email, semnătura,
etc. aceste date fiind inerente derulării în bune condiții a relațiilor profesionale. O prezentare
mai detaliată o regăsiți în tabelul de la finalul acestei informări.
Se poate întâmpla să existe situații, unele fiind în afara oricărei posibilități de prevenire din partea
noastră, în care să ne transmiteți date personale nesolicitate de noi și de care nu avem nevoie
în derularea relației profesionale, motiv pentru care va rugăm respectuos să depuneți diligențele
necesare pentru evitarea acestei situații.
Aceste date sunt obținute, în general, direct de la dumneavoastră sau de la societatea pentru
care prestați activitate.
Scopurile, temeiurile și durata prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea va prelucra datele dumneavoastră personale în scopul general de desfășurare a
activităților sale comerciale și/sau contractuale. Suplimentar, prelucrarea datelor personale
poate avea ca scop furnizarea de informații, având la bază obligații legale în acest sens, către
Trading made simple

diverse instituții și autorități publice sau păstrarea lor conform prevederilor legale sau
prevederilor propriei politici de păstrare a documentelor/informațiilor ce rezulta din
desfășurarea activității Societății.
Prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopurile menționate mai sus are loc în
temeiurile legale disponibile la literele c) și f) ale art. 6 alin. 1 din GDPR respectiv prelucrarea
poate fi necesara pentru îndeplinirea unei obligații legale sau prelucrarea poate fi întemeiată pe
interesul legitim al Societății sau al unui terț.
O prezentare mai detaliată a acestor scopuri și temeiuri o regăsiți în tabelul de la finalul informării
alături de criteriile de stabilire a duratei de stocare a datelor, anexă ce face parte integrantă din
prezentul act.
Pentru celelalte informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal va rugăm să
reveniți la documentul inițial, Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal de către
TRADEX PLATFORM S.R.L.
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Anexa la Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate (Operator) în relația
cu clienții/potențiali clienți
Date cu caracter Scopul prelucrării
personal

Temeiul legal al prelucrării

Criterii privind stabilirea
duratei de prelucrare

Interesul legitim al Societății - art. 6
alin. 1 lit. f) din GDPR - de a comunica
Derularea
în
bune
cu reprezentanții/ persoanele de
condiții a tranzacțiilor pe
contact
ale
entităților
care
platforma Societății
tranzacționează pe platforma pusă la Durata contractului
dispoziție de Societate
Încheierea și executarea
contractului (în sens larg)
Executarea unui contract - art. 6 alin.1
lit. b) din GDPR

Exercitarea unor drepturi
Nume, prenume, ale Operatorului derivate
contractul
sau
funcție sau poziție, din
interacțiunea
cu
Clientul
formula
de
adresare,
semnătura, număr
de telefon, adresa
de email, entitatea Furnizare de informații
la care lucrați, către instituții/autorități
păstrarea
sediul
acesteia, publice,
datelor
orice fel de date
devenite
disponibile
Societății
pe
parcursul utilizării Realizare de evidente,
platformei
de analize interne
tranzacționare
Promovarea
ofertarea
Societății

Îndeplinirea unei obligații legale a 15 ani cu începere de la
Societății - art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR. data încheierii exercițiului
financiar în cursul căruia a
încetat contractul.
Interesul legitim al Societății - art. 6
alin. 1 lit. f) din GDPR - de a-și organiza
activitatea și evalua relația comercială

și/sau Interesul legitim al Societății - art. 6
serviciilor alin. 1 lit. f) din GDPR - de a-și Durata contractului
promova și oferta serviciile

Invitarea la evenimente
PR, conferințe și alte
evenimente de acest
gen
organizate
de
Societate sau în numele
și pe seama ei

Trading made simple

Interesul legitim al Societății - art. 6
alin. 1 lit. f) din GDPR - de a exercita și
apăra diferite cereri/acțiuni în
instanță sau în fata altor entități,
conform legii.

Interesul legitim al Societății - art. 6
alin. 1 lit. f) din GDPR - de a-și face
cunoscută activitatea și de a-și Durata contractului
promova serviciile prin aceste
mijloace

