
 

Politică de confidențialitate 

 

Această politică va fi evaluată în mod continuu în funcție de schimbările în reglementare, practici 

comerciale și nevoile clienților noștri, prin urmare vă rugăm să verificați ocazional această pagină 

pentru a vă asigura că sunteți informat de orice schimbare.  

 

Cine suntem noi 

Abis Studio este o companie independentă de producție si postproductie media cu sediul in 

Romania, Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru nr. 27, sector 1, detinatoare a site-ului 

www.abisstudio.ro.  

 

Informatii generale  

ABIS STUDIO s-a angajat ca in cazul in care colecteaza date cu caracter personal să păstreze aceste 

date în siguranță și să le foloseasca în conformitate cu obligațiile legale in conformitate cu principiile 

stabilite de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România care respecta Regulamentul 

(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

Această politică de confidențialitate stabilește scopurile pentru care procesăm datele personale, 

cum le folosim si ce drepturi sunt conferite  în legătură cu aceste date . 

Accesand si vizualizand  acest site sau contactandu-ne prin email, telefonic sau prin orice alta 

modalitate, declarați că ați fost informat corespunzător cu privire la eventuale date personale pe 

care le putem colecta  și procesa  în conformitate cu acest document si legislatia in domeniu. 

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate si scopul  

Ca vizitator al Site-ului  vom  prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați 
în mod direct în contextul utilizării Site-ului sau prin contact direct si/sau alte mijloace, cum ar fi 

datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / a lua legatura/ locuri de munca, în măsura 

în care ne contactați în acest fel.  Ca solicitant la sectiunea locuri de munca folosim datele personale 

conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările dvs. pentru o poziție în cadrul 

companiei noastre. Aceste date pot fi procesate strict doar in cadrul relației noastre cu dvs. sunt 

numele dvs., adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV-uri, detalii 

despre educație, calificările profesionale, precum și alte date personale pe care le puteți furniza 

direct de la noi. Totodata datele de navigare cum ar fi  adresa IP, locația, eventuale informații despre 

paginile vizitate de utilizator în cadrul site-ului, timpul de acces pe site, timpul de navigare pe fiecare 

pagină, informatii ce tin strict de analize clickstream. In acest sens pentru informare va rog sa 

accesati  Politica noastră privind cookie-urile . 

http://www.abisstudio.ro/


Dacă sunteți client al Site-ului, vom  prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi 

nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare 

la modul în care utilizați Site-ul, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod 

direct în contextul colaborarii noastre prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din 

utilizarea Site-ului. Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti, colabora  și a furniza 

servicii. De exemplu, în furnizarea de servicii către dvs., este posibil să ne bazăm pe datele dvs. 

personale relevante pentru scopul  dvs. pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Ne bazăm în 

acest caz pe îndeplinirea acordului nostru ca motiv de procesare.  

Utilizăm datele dvs. de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice 

alte aspecte relevante legate de relatia noastra contractuala . De asemenea, ne bazăm, în acest caz, 

pe interesul legitim de a furniza serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate. 

Totodata putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării serviciilor bazate pe obligații 

legale, dacă este cazul. În această situație, motivele prelucrării sunt obligația legală. 

Datele pot fi prelucrate pe suport de hârtie, prin mijloace automate sau electronice, inclusiv prin 

poștă sau prin poștă electronică, prin telefon (de exemplu, apeluri telefonice automate, SMS, 

MMS), prin fax și prin orice alte mijloace (de exemplu, site-uri web, aplicații mobile). 

Social Media: 

Colectăm informații disponibile din profiluri Vimeo, Twitter, Youtube, Facebook, Instagram, 

Snapchat și LinkedIn, când utilizatorii menționează adresa noastră Vimeo/Twitter / Facebook, 

Youtube, Instagram,  și LinkedIn, comentează sau returnează postările noastre. Noi prelucrezăm 

aceste informații, sub baza legală a angajamentului de urmărire a interesului legitim.Vom folosi 

aceste informații pentru a gestiona profilurile  Vimeo/Twitter, Youtube, Facebook, Instagram, 

Snapchat și LinkedIn, evaluarea impactului și recunoașterea potențialilor colaboratori și a 

potențialilor clienți. 

E-mailuri: 

Colectăm informații din email-urile trimise membrilor echipei noastre. Colectăm nume, propuneri 

de proiecte, locuri de muncă și detalii de contact ale persoanelor de contact care se pot califica 

drept potențiali clienti si/sau pot contribui la activitatea noastra. 

 

Durata pentru care vă prelucrăm datele  

Ca principiu, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru 

realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra 

datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor 

legale care revin în sarcina noastra, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru 

care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar 

în cursul căruia au fost întocmite sau diferite clauze contractuale privind anumite drepturi 

dobandite/cesionate. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal 

sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate  mai jos  in „Drepturile de 

care beneficiați”. 

 



Dezvăluirea datelor cu caracter personal  

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare,  putem dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, 

către terțe persoane sau entități care sprijină si in scopul desfășurarea activității si realizarii 

obiectivului asumat prin contract, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri 

exemplificativ enumerate:  

• pentru administrarea Site-ului;  

• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii 

sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse 

campanii promoționale organizate de către noi prin intermediul Site-ului;  

• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor 

derulate prin intermediul lui;  

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor 

de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea 

utilizatorilor;  

• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și 

limitele prevăzute de lege;  

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.  

 

Transferul datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal furnizate de catre noi pot fi transferate în afara României,  doar către 

state din Uniunea Europeană.  Pentru alte state se vor notifica autoritatile competente conform 

procedurilor legale.  

 

Drepturile de care beneficiați  

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de 

persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:  

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de 

prelucrare efectuate de către noi, conform celor descrise în prezentul document;  

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea noastra 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile 

de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face 

prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;  

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri 

justificate, de către noi  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și 
completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui 

destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se 

dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.  

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în 

cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:  



• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau prelucrate;  

• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru 

prelucrare;  

• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care 

să prevaleze;  

• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  

• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei 

obligații legale;  

• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 

societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta 

căruia se află operatorul.  

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, noi  să anonimizam aceste date (lipsindu-le 

astfel de caracterul personal) și să continuam  în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice: 

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :  

• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea 

corectitudinii datelor;  

• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter 

personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;  

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

instanță; sau  

• persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru 

intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează 

asupra celor ale persoanei vizate.  

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter 

personal întro modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de 

citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi către alt operator de 

date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;  

• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita 

prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;  

• în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana 

vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al nostru sau 

în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care noi  putem  demonstra că avem 

motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, 

drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau 

apararea unui drept în instanță;  



• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să 

fie prelucrate în scop de marketing direct.  

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu 

fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv 

crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează 

în mod similar într-o măsură semnificativă;  

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.  

 

Dispozitii finale  

Această politică se aplică numai în cazul în care folosim informațiile dvs. numai de catre Abis 

Studio, prin urmare, nu se aplică pe site-urile web ale unor terțe părți cărora li se adaugă Abis Studio 

sau acetstea fac referire la noi. De asemenea, este important să rețineți că atunci când ne accesați 

prin intermediul unui site de socializare, cum ar fi Facebook sau orice alt  site poate, de asemenea, 

să vă colecteze și să utilizeze informațiile dvs. Deci, vă sfătuim să verificați politicile  de 

confidențialitate pentru site-urile și aplicațiile de socializare pentru a vedea cum sunt utilizate 

informațiile dvs. 

Odată ce primim informațiile dvs., vom folosi proceduri stricte și funcții de securitate pentru a 

încerca să împiedicăm accesul neautorizat. 

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la problemele de confidențialitate, puteți utiliza 

formularul de pe pagina noastră de "Contactați-ne" sau la adresa de mail  alex.dima@abisstudio.ro 

Politica noastră de confidențialitate se poate schimba din când în când. Orice modificări pe care le 

putem face în viitor în politica de confidențialitate vor fi afișate pe această pagină și, dacă este cazul, 

vă vor fi notificate prin e-mail. 

 

 


