NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În temeiul Regulamentului (“GDPR”) nr. 679/27-apr-2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia
datelor) DigiSign S.A. are obligatia de a administra în conditii de sigurantă si numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul
colectarii datelor este furnizarea de servicii de certificare a semnaturii electronice, de servicii de marcare temporala, în
scopul prevenirii fraudelor, de servicii de comunicatii electronice, servicii oferite pe calea Internetului, pentru arhivarea
fizică, gestiune a arhivei, conversia si arhivarea electronică a documentelor.
Datele pe care le prelucrăm vizează datele dvs de identificare si de contact (printre care si codul numeric personal) si datele
dvs în calitate de beneficiar al bunurilor si serviciilor contractate de la DigiSign S.A. (date serie certificat digital, informatii
referitoare la valabilitatea certificatului digital calificat, cod de identificare fiscală, date token, etc). Aveti obligatia legală
de a furniza datele solicitate, acestea fiind necesare la eliberarea certificatelor calificate (cf. art.19, pct. 1 din Legea nr.
455/2001 privind semnatura electronica).
Având în vedere dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor si dispozitiile Legii nr. 455/2001* privind
semnătura electronică este necesar să vă exprimati consimtământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizati în vederea accesării/furnizării serviciilor oferite de DigiSign S.A.,
acestea fiind necesare la eliberarea certificatelor calificate. Refuzul dumneavoastră de a vă da acordul cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile DigiSign S.A.
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în afara României si sunt păstrate pe perioadele stabilite de
dispozitiile legii aplicabile în domeniul semnăturii electronice.
În calitate de utilizator DigiSign S.A. beneficiati de următoarele drepturi: a) Dreptul de informare si de acces la datele
cu caracter personal- aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal detiunte de DigiSign S.A. b) Dreptul
de rectificare a datelor cu caracter personal- aveti dreptul de a rectifica datele dacă acestea nu sunt corecte. c) Dreptul
de stergere- DigiSign S.A. va prelucra si păstra datele doar atât timp cât acest lucru este necesar sau pe perioada impusă
de lege. În anumite circumstante, aveti dreptul însă de a solicita stergerea datelor dumneavoastră personale. d) Dreptul de
a restrictiona utilizarea datelor dvs. cu caracter personal- În cazul în care apreciati că datele pe care le detinem cu
privire la dumneavoastră sunt incorecte sau nu ar trebui să fie prelucrate, veti contacta DigiSign S.A. pentru infromatii
privind drepturile dumneavoastră. În anumite circumstante, veti putea cere restrictionarea prelucrării. e) Dreptul de
opozitie la utilizarea datelor cu caracter personal-În anumite circumstante, aveti dreptul de a vă opune prelucrării datelor
dumneavoastră cu caracter personal inclusiv la prelucrarea datelor în scop de marketing direct. Cererea se adresează in scris
la sediul DigiSign S.A. sau pe email la adresa dpo@digisign.ro . Cererea dvs va fi analizată si cu excepţia cazului în care
există motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor
dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, datele personale nu vor mai
fi prelucrate. Opozitiile privind prelucrarea in scop de marketing direct vor fi solutionate cu prioritate, în sensul în care
indiferent de canalul prin care acestea au fost transmise datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop.
f) Dreptul la portabilitatea datelor-aveti dreptul de a vă lua cu sine datele proprii comunicate în anumite circumstante.
(Ex: descărcarea facturilor de servicii). Accesul la aceste date se va permite cu o autentificare în prealabil pe site-ul DigiSign
S.A. sau utilizând aplicatiile DigiSign S.A. în formatele agreate de DigiSign S.A. g) Dreptul de a nu face obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată –aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau afectează în mod similar
într-o măsură semnificativă si de a obţine intervenţie umană din partea DigiSign S.A., de a vă exprima punctul de vedere şi
de a contesta decizia. h) Dreptul de retragere a consimtamantului în orice moment-retragerea consimtamantului poate
avea loc în orice moment si va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in
continuare valabila.
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Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul DigiSign S.A. din Str
Virgil Madgearu nr. 2-6, Sector 1, Bucuresti. Cererea dumneavoastră poate fi transmisă şi pe email cu semnatură electronică
extinsă bazată pe un certificat calificat, la adresa dpo@digisign.ro. În cazul în care nu sunteti multumit(ă) de solutia primită
puteti contacta Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – datele de contact se
găsesc la adresa www.dataprotection.ro
* Art. 19
(1)La eliberarea certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a verifica identitatea solicitanţilor
exclusiv pe baza actelor de identitate.
(2)La eliberarea fiecărui certificat calificat furnizorii au obligaţia să emită două copii de pe acesta, pe suport de hârtie, dintre
care un exemplar este pus la dispoziţie titularului, iar celălalt este păstrat de către furnizori o perioadă de 10 ani.
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