POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Prin aceasta poli.ca explicam ce date colectam de la u.lizatori, pe masura ce le folosim si in
scopuri.
Pentru informa.ile dvs., nu vom cere niciodata mai multe informa.i decat este cu adevarat
necesar, pentru serviciile necesare,
In calitate de u.lizator, el trebuie sa citeasca cu aten.e aceasta poli.ca de conﬁden.alitate in
mod regulat si ori de cate ori si-a introdus datele cu caracter personal, deoarece acest
document poate ﬁ modiﬁcat, fara obliga.a de a preveni sau informa u.lizatorii cu aceste
obliga.i, ﬁind o publica.e suﬁcienta de la acelasi lucru.

Cine este responsabil pentru u9lizarea datelor dumneavoastra?
Iden.tate: Smart Business & technologies Solu.ons SRL
Adresa poștală: str. Bicaz, nr. 1-5, 310239, Arad, România
Telefon: 0754631068
Email: oﬃce@evconnect.ro
EVCONNECT, la fel de responsabil pentru protec.a și în conformitate cu Regulamentul (UE)
679/2016 (RGPD), referitor la protecția persoanelor ﬁzice, privind prelucrarea datelor cu
caracter personal și a liberei circulații a acestor date și altele în forța privind protecția datelor
cu caracter personal și prin Legea 34/2003 din 11 iulie, societatea informațională și serviciile de
comerț electronic (LSSICE), vă informează că măsurile de securitate necesare sunt puse în
aplicare, de la o tehnică și organizațională, să garanteze și să protejeze conﬁdențialitatea,
Integritatea și disponibilitatea datelor introduse.

In ce scopuri u9lizam datele dumneavoastra?
EVCONNECT foloseste informa.ile furnizate de persoanele interesate pentru a furniza serviciile
solicitate, pentru ges.onarea administra.va, de contabilitate si management ﬁscal al serviciilor
solicitate, pentru a efectua sta.s.ci, men.ne comunica.i aproape de ei, precum si trimiterea
de comunicari , chiar prin e - mail , pentru a va men.ne informat cu privire la ac.vitatea
noastra in general.
In plus EVCONNECT poate folosi datele personale, pentru a respecta orice obliga.e legala
careia ii revine si care este aplicabila.
Prin u.lizarea aplica.ei EVCONNECT, atata .mp cat se accepta geoloca.a, datele privind loca.a
geograﬁca sunt tratate pentru a oferi indica.ile in locurile unde se aﬂa cele mai apropiate
puncte de reincarcare. Func.a de loca.e poate ﬁ ac.vata sau dezac.vata de setarile
dispozi.vului.

Pentru ce perioada de 9mp pastram datele dumneavoastra?
Datele vor ﬁ pastrate atata .mp dureaza rela.a comerciala sau nu este solicitata stergerea
acesteia si, in orice caz, in anii necesari pentru a respecta obliga.ile legale, in conformitate cu
prevederile aplicabile.

Care este legi9mitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?
Va indicam baza legala pentru prelucrarea datelor dvs. furnizate de u.lizatori prin u.lizarea
formularelor, abonamentelor, descarcarii aplica.ei si a oricarui alt instrument valid. Baza legala
pentru tratarea datelor este consimtamantul dvs., acordat in momentul furnizarii datelor dvs.
pentru a descarca aplica.a pentru a indeplini scopurile serviciului, prin marcarea casetelor de
selectare corespunzatoare si introducerea datelor in campuri, marcate cu un (*) in formularele
de contact care apar pe diferitele site-uri web.
Prin aceste ac.uni, este acceptat in mod liber si fara echivoc ca datele dvs. sunt necesare
pentru a sa.sface cererea de u.lizare, precum si trimiterea de comunicari despre ac.vitatea sa
si produsele conexe.
In anumite cazuri, baza legala a tratamentului va ﬁ indeplinirea unei obliga.i legale, atunci cand
este cazul.
Refuzul de a furniza datele cu caracter personal solicitate sau livrarea de date inexacte sau
incomplete ar putea face imposibila furnizarea serviciilor site-urilor noastre web si ale
aplica.ei. U.lizatorii sunt responsabili pentru veridicitatea datelor furnizate, precum si pentru
comunicarea oricarei modiﬁcari a acestora.
Interesul legi.m cons.tuie, de asemenea, o baza legi.ma, cu condi.a ca interesul EVCONNECT
de a prelucra datele se incadreaza in asteptarile rezonabile ale clientului, .nand cont de rela.a
men.nuta. Cu toate acestea, par.le interesate au posibilitatea de a exercita dreptul de
opozi.e, asa cum se speciﬁca in sec.unea privind exercitarea drepturilor.
Executarea unui contract va ﬁ, de asemenea, o baza legi.ma, dand loc prestarii serviciilor
solicitate.

Care sunt des9natarii carora li se vor comunica datele dumneavoastra?
Datele dvs. cu caracter personal pot ﬁ transferate, in cazul u.lizarii sta.ilor de reincarcare,
catre administra.ile publice cu competenta in materie sau catre en.tatea desemnata de
acestea, mai ales atunci cand prin intermediul unei ordonante municipale, municipalita.le
stabilesc condi.ile de parcare reglementata, in u.lizarea sta.ilor de incarcare si nerespectarea
acesteia, poate atrage sanc.uni.
Acestea vor ﬁ, de asemenea, transferate altor autorita., inclusiv instantelor si tribunalelor,
atunci cand reglementarile aplicabile impun acest lucru.
Nu se vor transfera date catre alte terte par., cu excep.a obliga.ei legale.

Transferuri de date catre tari terte?
Transferurile de date catre tari terte nu sunt prevazute.

Care sunt drepturile dumneavoastră atunci când ne furnizați datele?
In conformitate cu prevederile reglementarilor actuale privind protec.a datelor cu caracter
personal, EVCONNECT respecta toate prevederile reglementarilor GDPR pentru prelucrarea

datelor cu caracter personal aﬂate sub responsabilitatea sa si in mod vadit cu principiile
descrise in ar.colul 5 din GDPR, pentru care acestea sunt tratate intr-un mod legal, loial si
transparent in raport cu partea interesata si adecvate, per.nente si limitate la ceea ce este
necesar in raport cu scopurile pentru care sunt tratate.
EVCONNECT garanteaza ca a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a
aplica masurile de securitate stabilite de GDPR pentru a proteja drepturile si liberta.le
U.lizatorilor si a comunicat informa.ile corespunzatoare pentru ca aces.a sa le poata exercita.
Oricine are dreptul de a ob.ne conﬁrmarea daca EVCONNECT prelucreaza sau nu datele
personale care ii privesc.
Persoanele interesate au dreptul de a accesa datele lor personale, precum si de a solicita
rec.ﬁcarea datelor inexacte sau, dupa caz, de a solicita stergerea acestora atunci cand, printre
alte mo.ve, datele nu mai sunt necesare in scopurile pentru care au fost colectate.
In anumite circumstante, par.le interesate pot solicita limitarea prelucrarii datelor lor, caz in
care le vom pastra doar pentru exercitarea sau apararea revendicarilor. La fel, in cazurile
stabilite legal, ve. avea dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.
In anumite circumstante si din mo.ve legate de situa.a lor par.culara, par.le interesate se pot
opune prelucrarii datelor lor. In acest caz, EVCONNECT va opri prelucrarea datelor, cu excep.a
mo.velor legi.me imperioase sau a exercitarii sau apararii unor eventuale revendicari.
Va pute. exercita material drepturile in felul urmator:
prin trimiterea unui e-mail la oﬃce@evconnect.ro sau o scrisoare catre Smart Business &
Technologies Solutyions SRL, str. Bicaz, nr. 1-5, 310239, Arad, România
Daca v-a. dat consimtamantul pentru un scop speciﬁc, ave. dreptul de a retrage
consimtamantul acordat in orice moment, fara a afecta legalitatea tratamentului bazat pe
consimtamantul anterior retragerii acestuia. In cazul in care considera. ca drepturile dvs. sunt
incalcate in ceea ce priveste protec.a datelor dvs. cu caracter personal, mai ales atunci cand nu
a. ob.nut sa.sfac.e in exercitarea drepturilor dvs., pute. depune o cerere la Autoritatea
Na.onala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal de pe site-ul sau web :
www.dataprotec.on.ro

