	
  

Confidentialitate
Cabot Transfer Pricing este dedicata protejarii confidentialitatii informatiilor care ii sunt
incredintate.
Prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal, colectate atat in format electronic, cat si
in format fizic se realizeaza in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 –
Regulamentul general privind protectia datelor sau „GDPR” si Legea de punere in
aplicare a prevederilor GDPR.
In general, colectam date cu caracter personal oferite voluntar de catre clienti, potentiali
clienti, furnizori, salariati si potentiali salariati, colaboratori sau vizitatori online ai websiteului nostru. Aceste date cu caracter personal ne sunt necesare pentru furnizarea de
servicii, pentru a desfasura relatiile contractuale cu clientii, furnizorii si colaboratorii nostri,
pentru a promova serviciile noastre si pentru a oferi informatii despre oportunitatile de
angajare, precum si pentru a ne conform obligatiilor contabile si fiscale.
Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic Politica de confidentialitate,
pentru a reflecta orice modificari ale cerintelor legale si ale modului in care prelucram
datele cu caracter personal.
Cine suntem
Denumirea legala a societatii este Cabot Transfer Pricing SRL, persoana juridica de
nationalitate romana, avand sediul social in Bucuresti, Bdul Aviatorilor, nr 47, etaj 1, birou
13, numar de identificare fiscala 28161988, atribut fiscal RO, nr de inregistrare la
Registrul Comertului J40/2846/2011.
Temei juridic
Cabot Transfer Pricing colecteaza date cu caracter personal pentru:
•
A incheia si executa contracte;
•
A indeplini obligatii legale (exemplu: pastrarea registrelor contabile si fiscale);
•
Pentru interesul de afaceri al Cabot Transfer Pricing: pentru a oferi informatii privind
serviciile noastre, pentru prevenirea fraudei sau activitatii infractionale si protejarea
sistemelor noastre IT, pentru mentinerea securitatii locatiei si personalului Cabot Transfer
Pricing.
Prelucrarea de date cu caracter personal in contextul furnizarii de servicii conform
obiectului de activitate, activitatilor de afaceri si relatiilor de munca ale Cabot
Transfer Pricing
Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de Cabot Transfer Pricing
sunt:
•
Date de identificare si de contact: nume, e-mail, numar telefon, data nasterii, serie si
numar carte identitate, cod numeric personal, locul nasterii si adresa domiciliu, adresa de
corespondenta, fotografie;
•
Date privind pregatirea profesionala: certificate/ atestate/ diplome de studii si
absolvire;
•
Date financiare, precum numarul de cont bancar;

	
  
•

Statut civil, numarul persoanelor aflate in intretinere.

Categoriile de persoane vizate si scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal pot fi:
•
Potentiali, actuali si fosti parteneri de afaceri pentru scopul de a mentine, stabili si
reinnoi comunicarea cu acestia;
•
Clienti persoane juridice si persoanele fizice angajati ai acestora pentru scopul de a
incheia, executa si incheia relatiile contractuale; pentru a indeplini formalitatile de
acceptare a clientilor in conformitate cu obligatiile legale in vigoare, pentru a transmite
materiale informative (newsletter, prezentare a serviciilor, oferte), pentru a respecta
obligatiile impuse de lege – obligatia de combatere a spalarii banilor, obligatia de a
raporta autoritatilor fiscale, pentru exercitarea sau apararea drepturilor noastre legale;
•
Furnizori si subcontractanti pentru a desfasura relatiile contractuale cu acestia;
•
Potentiali angajati pentru scopul de a desfasura procesul de selectie, recrutare.
Pentru colectarea acestor date, ne bazam pe consimtamantul dumneavoastra, obligatia
legala care ne revine pentru a prelucra astfel de date sau pentru exercitarea sau
apararea unui drept in instanta.
Prelucrarea de date cu caracter personal in contextul utilizarii website-ului
www.cabot-tp.ro
Cabot Transfer Pricing a implementat proceduri rezonabile de securitate (actualizate
permanent) pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva pierderilor sau
accesului neautorizat. Cu toate acestea, securitatea nu poate fi garantata impotriva
tuturor amenintarilor informatice.
Datele cu caracter personal solicitate de Cabot Transfer Pricing (daca sunt furnizate de
dumneavoastra) sunt necesare pentru a putea raspunde intrebarilor referitoare la
legislatie, pentru a va putea transmite o oferta sau pentru a va inregistra sa primiti
informarile noastre. Aceste date cu caracter personal furnizate in formularele de pe
website pot include: nume, prenume, adresa de email si telefon reprezentant potential
client, precum si date financiare referitoare la compania reprezentata de persoana fizica.
Aceste date sunt utilizate de noi fie pentru a va raspunde intrebarilor solicitate, fie pentru
a va transmite oferta noastra, conform solicitarii dumneavoastra.
In ceea ce priveste toti vizitatorii website-ului www.cabot-tp.ro, Cabot Transfer Pricing
utilizeaza Google Analytics (https://marketingplatform.google.com/about/).
Site-ul nostru contine link-uri catre alte site-uri, care sunt guvernate de propriile politici de
confidentialitate.
Drepturile dumneavoastra
In situatia in care ne transmiteti date cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:
•
Dreptul de a fi informat in ceea ce priveste modalitatea de prelucrare a datelor cu
caracter personal
•
Dreptul de a cunoaste si accesa datele
•
Dreptul de a solicita stergerea datelor din bazele noastre de date, conform legii si /
sau conform solicitarii dumneavoastra

	
  

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă:
Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1
Cos Poștal 010336, București, România
Email: anspdcp@dataprotection.ro,
Telefon: +40.318.059.211
Pagină web: http://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=contact&lang=en

