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Notificare de procesare echitabilă 

a datelor cu caracter personal aparţinând clienţilor 
 

 
Societatea APAVITAL S.A. colectează/prelucrează următoarele categorii de date cu 
caracter personal: 

1. date preluate din actele de identitate ale clientului, necesare pentru 
identificare prezentă şi ulterioară client: nume, prenume, CNP, domiciliu, serie şi 
număr act identitate, poza clientului din actul identitate; 

2. date solicitate de APAVITAL S.A. şi puse la dispoziţie de client pentru 
comunicare: adrese poştale, adrese electronice (email) etc.; 

3. date solicitate de APAVITAL S.A. şi puse la dispoziție prin intermediul actelor 
juridice: date de identificare a părților actului, date privind imobilul ce face obiectul 
actului juridic, atât pentru identificarea acestuia conform legislației în vigoare, cât şi 
pentru identificarea situaţiei juridice al acestuia. 

 
ATENŢIE: Datele financiare - precum valoare preţ/chirie etc. - cuprinse în actele juridice 
puse la dispoziția societăţii de client/petiţionar nu sunt colectate şi/sau prelucrate de 
APAVITAL S.A. astfel încât acestea vor putea fi eliminate de către client/petiționar, anterior 
transmiterii actului juridic către societate. 

 
Informaţii privind prelucrările de date personale, respectiv: categoriile de date 
prelucrate, scopul prelucrării, temeiul legal, perioada maximă de păstrare şi entităţile 
către care sunt sau pot fi transmise datele pot fi găsite pe site-ul www.apavital.ro, la 
secţiunea “Programe și strategii/Protecția datelor cu caracter personal”. 
 
APAVITAL S.A. îşi asumă obligaţia respectării confidenţialităţii datelor cu caracter 
personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu 
prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), iar dumneavoastră beneficiaţi de 
drepturile prevăzute în Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la 
datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, 
restricţionarea prelucrării sau de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la 
portabilitatea datelor, în condiţiile respectării prevederilor ce constituie temei legal 
pentru prelucrarea datelor. 
 
În situaţia în care consideraţi că drepturile dumneavoastră prevăzute în 
Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, aveţi dreptul de a depune plângere la 
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(www.dataprotection.ro). 
 
Pentru informaţii suplimentare sau alte probleme legate de protecţia datelor cu 
caracter personal vă puteti adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor, pe e-mail: 
doru.craciun@apavital.ro sau la telefon 0724-199.202. 
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