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Notă de informare privind protecția datelor personale 

  Societatea comercială PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A. cu sediul în Comuna Ghercești, str. Aviatorilor,nr.10, 

având număr de ordine în Registrul Comerțului J16/1510/2004, 

CUI 16689999  și cod CAEN 9411, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul 

personalului de specialitate și prin mijloace manuale/electronice destinate identificării corecte a solicitanților în vederea 

întocmirii documentațiilor necesare între părți respectiv date personale de identificare /reprezentare, după cum urmează 

- Nume și prenume; 

- Cod numeric personal; 

- Cetățenia; 

- Semnătura; 

- Serie și număr Bl/CI; 

- Adresa de 

domiciliu/reședința; 

- Adresa de e-mail;  

- Telefon, fax; 

- Formare profesionala - 

diplome - studii; 

- Profesie; 

- Loc de munca; 

- Date privind starea de 

sănătate; 

- Date privind cazierul 

judiciar și/sau 

administrativ; 

- Date privind bunurile 

deținute. 

Scopul: S.C. Parc Industrial Craiova prelucrează datele cu caracter personal astfel: 

a) pentru salariați prin Biroul resurse umane secretariat și 

b) pentru rezidenți, terți și colaboratori când aceștia solicită documentația de ofertare, licitare , contractare a 

terenurilor și mijloacelor fixe aflate în administrarea societății precum și cele necesare aprovizionării de bunuri și 

servicii de către societate. 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră: încheierea și executarea contractelor de închiriere, 

A.P.S.C.,prestări servicii și execuție lucrări precum și urmărirea încasării obligațiilor de plată ale rezidenților întocmai și la 

timp. 

Datele cu caracter personal înscrise în cererile și/sau documentele depuse/transmise la sediul societății se înregistrează 

în conformitate cu dispozițiile legală. 

Sunteți obligat să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru:  

- Soluționarea cererilor; 

- Emiterea avizelor/acordurilor/autorizațiilor prevăzute de lege;  

- Înscrierea la concursurile de recrutare organizate de societate; 

- Emiterea adeverințelor cu vechimea în munca, sporul de vechime  și alte sporuri cu caracter permanent, precum și a 

oricăror alte adeverințe prevăzute de lege; 

- în alte situații prevăzute de lege.  
 

Refuzul dumneavoastră determină:  

- Clasarea cererilor; 

- Neeliberarea avizelor/acordurilor/autorizațiilor prevăzute de lege; 

- Respingerea dosarelor de înscriere (la etapa de selecție a dosarelor) la concursurile de recrutare organizate de 

societate 

Datele se prelucrează cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date. 

Prezenta Notă reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal 

ale persoanelor care figurează înscrise în documentele depuse la societate în susținerea acesteia, și sunt de acord ca datele 

cu caracter personal să fie prelucrate în scopul soluționării documentelor depuse. 

Conform legislației în vigoare (Regulamentul UE 2016/679) beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra 

datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor 

personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere 

scrisă, datată și semnată, la societate. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 
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