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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

 

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A., cu sediul in 

Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6 București, CUI 37832160, Nr. Reg. 

Com.: J40/10323/2017, operatorul site-ului www.cmsppb.ro, declară că toate datele personale (mai 

departe, "date") sunt considerate strict confidențiale și sunt tratate în conformitate cu legile în vigoare 

în domeniul protecției datelor cu caracter personal.  

Securitatea datelor dumneavoastră personale este o prioritate pentru noi. În consecință, acordăm 

cea mai mare atenție datelor personale și protecției acestora. În cadrul acestei politici de 

confidențialitate, dorim să vă informăm ce date personale colectăm despre dumneavoastră și cum le 

vom folosi în continuare.  

Începând cu data de 25 mai 2016, se aplică, în toate statele Uniunii Europene Regulamentul UE 

679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date. Ținând cont de prevederile Regulamentului 

menționat, vă informăm că datele dumneavoastră de contact se pot afla în baza de date a companiei, 

fiind obținute în mod direct ca urmare a unor corespondențe anterioare, datorită calității de solicitant 

de informații, solicitant al serviciilor noastre, prestator de servicii sau furnizor al Companiei, ca urmare 

a înregistrării pentru participare la un eveniment sau ca urmare a colectării lor din mesaje transmise pe 

siteul www.cmsppb.ro sau prin corespondență trimisă pe adresa Companiei. Deoarece Compania 

prelucrează date cu caracter personal atât în scop contractual, cât și pentru a vă ține la curent cu 

activitățile noastre, dorim să vă asigurăm pe această cale că organizația noastră a luat măsuri tehnice 

și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor d-voastră.  

Confidențialitatea datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Pentru a vă oferi informații 

mai transparente și mai clare despre modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal, regăsiți 

mai jos conținutul Politicii de Confidențialitate. Vi se aplică secțiuni diferite dacă sunteți beneficiar, 

furnizor, ați transmis solicitări de informații, ați apelat la serviciile noastre sau dacă ați participat la 

evenimente.  

Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucrăm: nume, prenume, numărul de telefon, 

adresa de e-mail, adresă de domiciliu, profesia/funcția, etc (denumite în continuare "Date personale"). 

Scopul și temeiul prelucrării datelor: prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura 

permisă sau impusă de legislația aplicabilă în urmatoarele scopuri: o pentru scopurile noastre generale 

de afaceri; o în procesul de recrutare; o îndeplinirea unor obligații legale și cerinte din partea Autorității 

Nationale de Integritate; o întocmirea facturilor si chițantelor și rapoartelor financiar contabile; o 

efectuarea de studii si analize statistice interne privind serviciile noastre; o îndeplinirea cerințelor 

legale sau de reglementare aplicabile procesului de participare la licitații publice; o încheierea de 

contracte de muncă; o scopuri legate de sugestii și sesizari ale clienților; o scopuri legate de furnizori, 

parteneri colaboratori.  
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Temeiul Prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal: în general, prelucrarea datelor 

cu caracter personal este necesară în vederea desfășurării activitații specifice scopurilor prelucrării. Vi 

se solicită să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal în mod obligatoriu, cu excepția 

situațiilor limitate în care vă comunicam că anumite informații sunt facultative. Dacă nu ne oferiți 

respectivele date cerute a fi furnizate în mod 2 obligatoriu, procesul poate fi întarziat sau chiar 

imposibil.  

Pentru a putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, COMPANIA MUNICIPALĂ 

STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. se bazează pe diferite temeiuri juridice, după cum 

urmează: o Consimțământ: Fară a avea la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal 

necesare în analizarea solicitării primite, COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE 

BUCUREȘTI S.A. nu va putea furniza serviciile solicitate sau, după caz, nu va putea executa 

contractul. Vă puteti retrage consimțământul în orice moment, la adresa de email dpo@cmsppb.ro. o 

Executarea unui contract sau în vederea încheierii unui contract: prelucrarea este necesară pentru 

executarea contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersurile necesare 

încheierii contractului dintre dumneavoastră și COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI 

PASAJE BUCUREȘTI S.A. (de ex., în cazul colaboratorilor Companiei fiind vorba de contractul de 

colaborare, în cazul clienților fiind vorba de contractul de prestari servicii, în cazul furnizorilor fiind 

vorba de contractul de furnizare). o Interese legitime: Putem folosi informațiile pentru interesele 

legitime ale COMPANIEI MUNICIPALE STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A., cum ar 

fi oferirea celui mai bun conținut adecvat al siteului, e-mailuri si newsletter-uri, pentru a ne îmbunatați 

și promova produsele și serviciile, precum și conținutul pe site-ul nostru, și în scopuri legale, 

administrative și de detectare a fraudei. o Baza legală: pentru conformarea cu normele, reglementarile 

legale, sau în vederea aplicarii legii și cooperarii cu autoritațile competente (inclusiv, dar fară a ne 

limita la, autoritatile fiscale si judiciare).  

În cazuri exceptionale, rezultate din situații de urgență și forță majoră privind sănătatea publică, 

și în cazul în care la contactul cu salariații Companiei prezentați simptome de boală, Compania vă 

poate solicita informații cu privire la starea de sănătate (expl. Pandemii, epidemii recunoscute la nivel 

național etc.). ).  

Transferul datelor personale către terti: informațiile dumneavoastră personale vor fi transmise 

unor terți sau vor fi intermediate altfel, numai în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea 

contractului încheiat între părți, pe baza unui interes legitim sau dacă v-ati exprimat în prealabil 

acordul, după cum urmează:  

a) companiilor de curierat, în scopul livrării documentelor și al soluționarii reclamațiilor, inclusiv 

rezilierea contractului; 

b) altor furnizori de servicii, terților implicați în prelucrarea datelor;  

c) terților, de exemplu procurorilor si tribunalelor, în scopul recuperarii sau al încheierii oricarui 

contract cu dumneavoastră.;  

d) autoritatilor publice (de exemplu, Autoritatea Nationala de Integritate, Poliției, etc)  
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În cazul în care un terț folosește datele în contextul interesului său legitim, COMPANIA 

MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. nu își asumă nicio 

responsabilitate. Prestatorii terți de servicii au semnat clauze de confidențialitate și nu li se permite să 

utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate în prezenta 

Politica de Confidențialitate. 

Cine este operatorul datelor cu caracter personal: Compania este operatorul exclusiv al datelor 

cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal 

în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Compania nu transmite datele 

dumneavoastră unor terți decât în situaâiile menâionate mai sus și le poate pune la dispoziția 

instituțiilor abilitate de lege.  

Proceduri de securitate: În conformitate cu legislația europeană pentru protecția datelor, folosim 

proceduri rezonabile pentru a preveni accesul neautorizat si folosirea neadecvată a datelor cu caracter 

personal. Utilizăm sisteme și proceduri adecvate pentru a proteja și securiza datele cu caracter personal 

pe care ni le transmiteți. De asemenea, folosim proceduri de securitate si restricționări tehnice și fizice 

ale accesării și folosirii datelor cu caracter personal pe serverele noastre. Numai personalul autorizat 

poate accesa datele personale în timp ce lucrează. Cât timp vă prelucrăm datele: datele personale sunt 

prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe 

perioada impusă de prevedrile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la 

dispozițiile privind arhivarea. 

Drepturile dumneavoastră: dacă v-ați declarat consimtământul cu privire la anumite activitați de 

prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte 

viitoare. În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă Regulamentul UE 679/2016 (GDPR), 

aveți următoarele drepturi:  

a) Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă datele dumneavoastră cu 

caracter personal sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Informațiile 

includ, printre altele, scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate și 

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate datele 

dumneavoastră cu caracter personal. Aveți dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal 

prelucrate pentru care vă putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.  

b) Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal incorecte. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul de a 

completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.  

c) Dreptul la stergere ("dreptul de a fi uitat"): Aveți dreptul de a ne solicita să vă stergem datele 

cu caracter personal.  

d) Dreptul la restricționare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor 

dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate 

de noi doar în anumite scopuri.  
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e) Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter 

personal pe care ni le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveti 

dreptul de a transmite aceste date unei alte entitați fară obiectii din partea noastră.  

f) Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dumneavoastră, 

în orice moment, față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, și ni se 

poate solicita să nu vă mai prelucram datele cu caracter personal. Dacă vă exercitați dreptul la obiecție, 

nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui 

drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru formalitațile aferente încheierii unui contract 

sau pentru îndeplinirea unui contract deja încheiat.  

Drepturile menționate mai sus se vor exercita prin formularea unei cereri în forma scrisă, datată 

și semnată, inaintată către COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI 

S.A. la adresa Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, Clădirea Iptana, etaj 5 și 6 București sau la adresa de 

email dpo@cmsppb.ro sau office@cmsppb.ro. În cerere, puteți arăta dacă doriți ca informațiile să fie 

comunicate la o anumită adresă, care poate fi și posta electronică, sau printr-un serviciu de 

corespondență care să asigure că predarea vi se va face numai personal. Vă rugăm să țineți cont că, 

înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a 

ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră.  

COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. va comunica 

informațiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea solicitarii 

exprimate de dumneavoastră privind modul de comunicare. Vă rugăm să luați in considerare faptul că 

drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislației naționale aplicabile privind protecția datelor și 

formării_profesionale. În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îsi exercită 

drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza 

caracterului lor repetitiv, COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI 

S.A. poate: fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea 

informațiilor sau a comunicarii sau pentru luarea măsurilor solicitate fie să refuze să dea curs cererii. 

CMSPPB S.A., în calitate de operator de date, rămâne punctul de contact central în vederea exercitării 

acestor drepturi. De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Natională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Perioade de retenție a datelor: 

datele cu caracter personal prelucrate în scopurile menționate în prezenta Politică vor fi păstrate doar 

cât este necesar, conform legislației în vigoare în care COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, 

PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. are obligația legală de a arhiva datele cu caracter personal. 

Dacă se inițiaza o acțiune judiciară, datele cu caracter personal pot fi păstrate până la finalul acestei 

acțiuni, inclusiv eventualele perioade de recurs, iar apoi vor fi șterse sau arhivate, conform prevederilor 

legislației aplicabile. În principiu, vă vom păstra datele cu caracter personal pe durata solicitată sau 

permisă de legislația aplicabila. Ulterior, vom elimina/șterge datele dumneavoastră cu caracter 

personal din sistemele și evidențele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le anonimiza, astfel încât 

să nu mai puteți fi identificat în baza acestora. Fișiere cookie: pagina de Internet a COMPANIEI 

MUNICIPALE STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A. folosește fișiere cookie. Fișierele 
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de tip cookie sunt fișiere text stocate în sistemul computerului prin intermediul unui browser. 

Majoritatea site-urilor și serviciilor de internet folosesc fișiere cookie. Multe fișiere cookie conțin un 

element de identificare, un așa numit cookie de sesiune. Acesta este un identificator unic al unui fișier 

cookie. Folosind fișierele cookie, Compania are posibilitatea să le ofere utilizatorilor site-urilor web 

mai multe servicii usor de utilizat, ceea ce nu ar fi posibil fără utilizarea acestora. Prin intermediul 

fisierelor cookie, informatiile si ofertele de pe site-ul web pot fi optimizate în interesul utilizatorului. . 

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice instalarea fișierelor cookie prin site-ul nostru 

web, prin intermediul unei setari corespunzatoare a Browser-ului de internet utilizat, putând astfel 

interzice permanent instalarea fisierelor cookie. Mai mult, fisierele cookie deja instalate pot fi șterse 

in orice moment prin intermediul browser-ului sau al altui program. Google Analytics: pe site-ul 

COMPANIEI MUNICIPALE STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A., este integrată 

componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare). Google Analytics este un serviciu Web 

Analytics (analiza pe rețeaua Internet). Web analytics înseamnă prelevarea, acumularea și analizarea 

datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor web. Serviciul de analiză web culege, între 

altele, date despre site-ul web de pe care provine cineva (numit și referent), ce pagini au fost vizitate 

sau cât de des și cât timp a fost vizualizată o anumită pagină. Analizele Web analytics sunt folosite în 

principal pentru optimizarea unui site web și pentru efectuarea unor analize cost-beneficii privind 

publicitatea pe Internet. Pentru analizele web prin intermediul Google Analytics, operatorul foloseste 

aplicația "_gat. _anonymizeIp". Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii Internet a 

persoanei vizate este prescurtată de Google și anonimizată atunci când site-ul nostru este accesat dintr-

un Stat Membru al Uniunii Europene. La fiecare vizitare a site-urilor noastre prin Internet, date 

personale, inclusiv adresa IP utilizată de persoana vizată pentru accesul pe Internet, vor fi transmise 

către Google in Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele 

Unite ale Americii. Google poate transmite unor terți aceste date personale colectate prin procedura 

tehnică. Persoana vizată poate împiedica oricând instalarea modulelor cookie prin intermediul site-

urilor noastre, prin modificarea corespunzatoare a browserului, refuzând astfel definitiv instalarea 

modulelor cookie. În același timp, această modificare adusă navigatorului Internet folosit ar impiedica 

Google Analytics să instaleze un modul cookie în sistemul persoanei vizate. În plus, modulele cookie 

deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse oricând prin intermediul unui navigator web sau al altor 

programe. În plus, persoana vizată are posibilitatea să se opună culegerii de date generate de Google 

Analytics pe baza utilizarii acestui site web, precum și prelucrarii acestor date de către Google, având 

posibilitatea să le împiedice. Informații suplimentare și prevederile Google aplicabile în privința 

protecției datelor pot fi obținute accesând site-ul acestuia. Rețele Sociale: pe site-ul COMPANIEI 

MUNICIPALE STRĂZI, PODURI ȘI PASAJE BUCUREȘTI S.A., am integrat componente ale 

anumitor rețele sociale, cum ar fi: Facebook, Google+, YouTub sau LinkedIn. Dacă persoana vizată 

nu dorește transmiterea informațiilor către rețelele sociale, atunci poate împiedica acest lucru 

deconectandu-se de la conturile pe care le deține înainte de a accesa site-ul nostru. Cum prelucram 

datele personale ale copiilor: serviciile oferite de COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI 

PASAJE BUCUREȘTI S.A. nu sunt destinate minorilor în relația cu furnizorii sau clienții.  

Responsabilul cu protecția datelor: Compania a desemnat un responsabil de protecția datelor 

pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal legal. Puteți contacta 

responsabilul cu protecția datelor la adresa de mail: dpo@cmsppb.ro. Dreptul de a depune o plângere 
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la o autoritate de supraveghere: dacă sunteți de părere că prelucrăm datele cu caracter personal într-un 

mod incorect, ne puteți transmitere o solicitare a sediul nostru sau prin e-mail la adresa 

dpo@cmsppb.ro. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

Modificarea Politicii de Confidențialitate: COMPANIA MUNICIPALĂ STRĂZI, PODURI ȘI 

PASAJE BUCUREȘTI S.A. își rezervă dreptul de a modifica în orice moment "Politica de 

Confidențialitate" a site-ului, fără o notificare prealabilă a utilizatorului, noua versiune urmând să intre 

în vigoare la data publicarii ei pe site. Este obligația utilizatorului de a verifica periodic "Politica de 

Confidențialitate" a site-ului și de a se asigura că nu contravin propriilor sale interese. 
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