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Informare privind prelucrarea de către Compania de Salubritate Brantner Veres SA   
a datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor serviciului de salubrizare 

 
I. Identitatea Operatorului și date de contact 
Societatea Compania de Salubritate Brantner Veres SA, cu sediu social în Cluj-Napoca, Str.Lalelelor nr.11, ap.48, înregistrată 

în Registrul Comerțului sub nr. J12/3596/1991, CUI RO201322,  (în continuare „Operatorul”) în relație cu Utilizatorii serviciului 
de salubrizare, are calitatea de operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 (în continuare 
„Regulamentul”). Pentru informații și cereri privind condițiile în care Operatorul prelucrează datele dvs. cu caracter personal 
ne puteți contacta direct la oricare dintre următoarele adrese de contat: Posta: Cluj-Napoca, Str.Lalelelor nr.11, ap.48, E-mail: 
gdpr.romania@brantner.com, Telefon 0264.412.888. 

II. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării 
Operatorul prelucrează date cu caracter personal ale Utilizatorilor serviciului de salubrizare în vederea prestării acestui 

serviciu, conform legii, contractului de delegare a gestiunii serviciului, încheiat cu administrația publică locală și conform 
Contractului de salubrizare încheiat cu fiecare Utilizator (pentru efectuarea concretă a activităților de salubrizare și facturarea 
serviciilor prestate). Suplimentar, prelucrarea datelor cu caracter personal are loc și pentru realizarea în bune condiții a 
serviciului de salubrizare, optimizarea serviciului și realizarea intereselor legitime ale Operatorului.  

Temeiurile legale principale ce stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt: 
a. îndeplinirea unei sarcini ce servește unui interes public, conform art. 6 alin. 1 lit. e din Regulament 
b. Încheierea și executarea contractelor de salubrizare, conform art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament; 
c. Îndeplinirea unor obligații legale, conform art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament; 
d. Protejarea și/sau realizarea intereselor legitime ale Operatorului, conform art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament. 
Interesele legitime ale Operatorului, relevante în prelucrarea datelor cu caracter personal implică: 
a. Prelucrarea datelor în vederea realizării activității Operatorului (contabilitate, management etc). 
b. Colectarea de date statistice pentru îmbunătățirea managementului Operatorului,  
c. Arhivarea datelor,  
d. Prelucrarea datelor în cadrul unor acțiuni judiciare. 
III. Categorii de date prelucrate 
Principalele date prelucrate sunt: date de identificare (nume, prenume, serie și număr de CI, Cod Numeric Personal) și date 

de contact (adresa). Aceste categorii de date sunt în principal cele comunicate de Utilizatori la momentul încheierii Contractului 
de salubrizare. În cazurile în care datele nu sunt colectate de la Utilizatori, Operatorul aduce la cunoștința Utilizatorilor în mod 
transparent, direct sau prin publicare, categoriile de date prelucrate și condițiile prelucrării.  

IV. Persoane cărora li se divulgă datele 
Operatorul divulgă date cu caracter personal salariaților autorizați și unor categorii de terți autorizați (Administrația publică 

locală, Administrația Financiară, ANRSC, etc.), doar în condițiile în care există un temei legal pentru divulgare. În toate cazurile, 
Operatorul a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura o transmitere și o prelucrare confidențială, 
transparentă și securizată a datelor către și de către aceste categorii de persoane terțe. 

V. Durata de stocare 
Operatorul va stoca datele cu caracter personal prelucrate, în condiții de siguranță, pentru perioada minimă impusă de 

lege sau de realizarea interesului său legitim. În lipsa oricărui alt temei legal, perioada de stocare este de 3 ani de la data încetării 
Contractului de salubrizare. 

VI. Drepturile persoanei vizate de prelucrare. 
Toți Utilizatorii serviciului au o serie de drepturi în relația cu Operatorul, după cum urmează: 

a. dreptul de a avea acces la date - Operatorul va comunica Persoanelor Vizate, la cerere, și în principiu gratuit, 
informații privind operațiunile de prelucrare a datelor realizate. 

b. dreptul de a solicita rectificarea datelor - în situația în care există erori cu privire la datele prelucrate, aveți 
dreptul să solicitați rectificarea erorilor constatate. 

c. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor – Operatorul va restricționa prelucrarea datelor (cu 
excepția stocării) în situația în care datele sunt inexacte sau sunt prelucrate ilegal. 

d. Dreptul de a solicita ștergerea datelor – Operatorul va șterge datele, la cerere,  în situația în care datele nu 
mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. 

e. Dreptul de a solicita transferul datelor către un alt operator – La cererea Persoanei Vizate, Operatorul va 
transmite datele solicitate către un terț indicat de aceasta. 

Pe lângă exercitarea drepturilor indicate mai sus, aveți posibilitatea sesizării oricăror nereguli privind prelucrarea de către 
Operator a datelor dvs. la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa de contact 
de pe pagina de internet www.dataprotection.ro sau la telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212. 

 
 

http://www.dataprotection.ro/

