Daca doriti sa primiti, pe adresa de e-mail, telefonic, fax, sau orice alta
modalitate de comunicare, noutati de la societatea noastra, despre buletine
informative, oferte, desfasurarea de activitati de promovare cu caracter
comercial, retrimiteti acest e-mail cu confirmarea dumneavoastra, la adresa
de e-mail a societatii GEODI EXPRESS SRL: geodiexpress.ro
Pentru aceasta operatiune un simplu DA este de ajuns.
INFORMARE INITIALA si OBTINERE ACORD
Subscrisa, societatea GEODI EXPRESS SRL, persoana juridica romana, de
drept privat, inregistrata la ORCT Bucuresti sub nr. J40/3851/2008, CUI
23415279, EUID ROONRC.J40/3851/2008, cu Punct de lucru in Municipiul
Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu nr. 70, Parter, Ap. 3, Sector 1, Telefon:
021.210.01.28; 031.432.76.63, Telefon/fax: 021.210.01.29, E-mail:
office@geodiexpress.ro, in baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE)
2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27
aprilie 2016, incepand cu data prezentei, va informam ca vom colecta si
prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal (nume, adresa de e-mail,
numar de telefon, etc.) in scopul informarii dumneavoastra in legatura cu:




Trimiterea de buletine informative („newsletters");
Oferte lansate de societatea GEODI EXPRESS SRL;
Desfășurarea de activități de promovare cu caracter comercial.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal il
reprezinta - prelucrare pe bază de consimțământ (Art. 6 alin. (1) lit. (a) din
Regulament).
Va informam ca destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt
angajatii si colaboratorii legali ai subscrisei, societatea GEODI EXPRESS
SRL si că NU intentionam transferarea acestor date catre o alta companie.
Datele vor fi stocate pe o perioada determinata, atat timp cat dezvoltam
produse care sunt in sfera dumneavoastra de interes, si va informam ca aveti
dreptul de a solicita accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora
sau restricționarea prelucrării, precum si dreptul de a va retrage
consimțământul în orice moment, precum si dreptul de a face plangere la
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autoritatea de supraveghere - Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), daca considerati ca
drepturile dumneavoastra au fost incalcate in vreun anume fel.
In situatia in care va veti retrage consimtamantul, datele dumneavoastra vor
fi sterse din baza de date si nu veti mai primi informarile noastre.
Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti contacta societatea GEODI
EXPRESS SRL printr-o solicitare scrisă, datată şi semnată, prin e-mail, la
adresa office@geodiexpress.ro, cu solicitarea de a efectua in subiectul emailului mentiunea: "Cerere informatii personale".
Solicitarea dumneavoastra va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 30
zile de la primirea solicitării de către Societate, conform Regulamentului
General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate
în vederea implementării Regulamentului General UE.
Pentru informații suplimentare, ne puteti contacta la adresa de e-mail
office@geodiexpress.ro.
Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a
asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor
dumneavoastra cu caracter personal prelucrate, respectiv vom preveni
utilizarea sau accesul neautorizat si încălcarea securității datelor cu caracter
personal, în conformitate cu legislatia in vigoare, prezentata mai sus.

Bucuresti,
GEODI EXPRESS SRL
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