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Date despre clienți și furnizori 
 
 
Status: 04.06.2018 
 
1. Operator 

Nume / denumire operator KERN-LIEBERS Romania S.R.L. 

Strada Str. DRUMUL FERMEI, Nr. 125 

Cod poștal / Localitate 077160 Popești-Leordeni, Romania 

Telefon +40 21 3069 400  

Adresa de e-mail info-kltro@kern-liebers.com 

Adresa de internet / URL www.kern-liebers.ro 

 
 
2. Reprezentant legal al operatorului 

Conducerea autorit. responsabile Peter Frank 

Operator de date Winfried Bachmann (CIO) 

 
 
3. Responsabilul cu protecția datelor 

Nume Dr. Rainer Harwardt 

Companie 
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH 
 

Adresă 
Im Ettenbach 13 a 
 

Cod poștal / Localitate 
77767 Appenweier-Urloffen 
 

Telefon 
07805-918-2553 
 

Adresa de e-mail Rainer.harwardt@orgateam.org 

Adresa de internet / URL www.orgateam.org 
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4. Scopul culegerii și prelucrării datelor, utilizarea datelor, baza juridică 

Scopul culegerii datelor 

Datele clienților și furnizorilor sunt prelucrate în sistemul ERP și în Sistemul de Management al 
datelor de contact, ca urmare a colectării în cadrul relațiilor de afaceri și a legării de noi contacte, a 
derulării comenzilor și a proceselor asociate, în scopuri de marketing, precum și după achiziția și de 
vânzarea de produse și / sau de servicii sau din copiile istoricului de business-ului și din 
documentarea incidentelor de business (în cadrul managementului calității). De asemenea, 
comportamentul de cumpărare se evaluează pentru analize de marketing și pentru vânzarea 
produselor nou dezvoltate în cadrul portofoliului de produse. 

Baza juridică / Admisibilitatea colectării datelor: 

Art. 6 par. 1 lit. b) Demersuri la cererea persoanei vizate sau executarea unui contract 
Art. 6 par. 1 lit. a) Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale 

 
 
5. Descrierea grupurilor de persoane vizate și a datelor sau categoriilor de date implicate 

Grup de persoane Date / Categorie de date 

Furnizori, clienţi 
Date parteneri de contact (Formulă de adresare, 
titlu, nume, date de contact, aria de 
responsabilitate, departament) 
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6. Destinatar sau categorie de destinatar căruia / căreia pot fi comunicate aceste date 

Destinatar 

Intern: 
Distribuție, achiziție, producție, construcții, livrare, marketing, 
controlling, contabilitate financiară, executare proiect 
Extern: 
Agent comercial (Italia, Franța), Administrația Financiară 

Diverse / Observații  

 
 
7. Termene obligatorii pentru ștergerea datelor și controlul ștergerii datelor 

Durata de stocare a datelor (ciclul 
de viață, păstrarea) 

Documente arhivate cu obligativitatea de confirmare și 
păstrare: 6 respectiv 10 ani 
„Limitarea prelucrării“ (setare pe modul inactiv) la cererea 
persoanei vizate sau în momentul în care este cunoscut 
faptul că persoana vizată nu mai lucrează în companie 

 
 
8. Informații suplimentare în ceea ce privește prelucrarea 

 Datele nu se transmit în state terțe (în afara UE) 

 Aveți dreptul de a fi informat, dreptul la rectificare, ștergere, restricționare, obiecții și 

portabilitatea datelor cu referire la datele cu caracter personal care vă privesc. 

 Un eventual consimțământ acordat poate fi retras până înainte de utilizarea datelor pentru 

derularea comenzii. 

 Deciziile, de exemplu în cadrul analizei de piață, nu se iau pe baza proceselor automatizate 

de decizie 

 Aveți dreptul de a depune reclamație la Autoritatea de Supraveghere. 

 


