
Acord privind prelucrarea datelor („Acordul“) 

în conformitate cu Articolul 28 din Regulamentul general privind protecția datelor 

(„GDPR”) 

Având in vedere normele impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor 

fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) 

Subscrisa SC TACHONAN SERVICE SRL, operator de date cu caracter personal cu sediul in 

Oradea  str. Ogorului nr. 62, jud. Bihor, înregistrată sub nr. J05/1213/1996, cod unic de înregistrare 

8893970, telefon/fax 0259/435073, e-mail: office@tachonan.ro  vă inștiințează ca, dorește să 

prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele condiții: 

Datele colectate: 

- adresa de e-mail 

- nume, prenume 

- serie si număr buletin 

- număr card sofer 

- fotografii 

- înregistrări video 

 

Datele sunt prelucrate exclusiv în România, într-o altă țară semnatară a Tratatului privind Spațiul 

Economic European sau într-o țară terță cu un nivel corespunzător de protecție a datelor. 

 

Scopul în care vor fi utilizate datele colectate: 

S.C. TACHONAN SERVICE S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter  personal, prin 

descărcare date din carduri șoferi sau pe echipamente GPS. Descărcarea datelor se face prin mijloace 

automatizate speciale de proveniente autorizată ale producătorilor acestore echipamente și care 

preluvraeză datele respective. Datele descărcate sunt utilizate pentru analiza și monitorizare 

activității la solicitarea angajatorilor sau autoritățiolr autorizate. Datele personale înregistrate sunt 

comunicate următorilor  destinatari: 

- Societățile comerciale care dețin mijloacele auto pe care sunt instalate echipamentele de 

monitorizare 

- autoritățile de control autorizate. 

 

S.C. TACHONAN SERVICE SRL inregistrează, monitorizeaza și stochează datele  de verificare 

tehnică a tahografelor, conform reglementărilor legale in vigoare, în programul general TLV  al 

Registrului Auto Român. 

 

S.C. TACHONAN SERVICE evalueaza   datele  inregistrate de cartelele şoferilor şi a memoriei  

tahografelor digitale, toate cu titlu obligatoriu și impuse societatilor comerciale și persoanelor fizice, 

prin acte normative , in vederea desfășurării actului de transport . 

Refuzul dvs. determină imposbilitatea efectuării  evaluării datelor înregistrate de pe cartelele 

de şofer şi a memoriei tahografului  digital. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt sau pot fi comunicate  

numai următorilor destinatari: 

- Registrul Auto Român- autoritate de supraveghere si control 

- Programul de evaluare pe internet TIS-Web 

- In situații impuse, datele dumeavoastra vor fi tranferate către un stat membru UE, care la 

rândul său au implementate normele de protecție a datelor cu caracter persoanal impuse de 

Regulamentul mai sus amintit, în scopul evaluării datelor stocate în aplicațiile de evaluare. 
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Durata prelucrării: 

Datele se vor prelucra până la revocarea acordului, sau cât timp este necesar în ceea ce privește 

scopurile descrise mai jos, însă nu mai mult de cinci ani. După ce expiră perioada indicată, datele 

dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse permanent. 

 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată  

Potrivit actelor normative în vigoare, aveți dreptul de a ne solicita: 

• informare, consultare și acces cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal 

prelucrate; 

• o copie a datelor dumneavoastră prelucrate; 

• rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal; 

• o limitare a prelucrării sau privind obiectul prelucrării; 

• portabilitatea datelor; 

• încetarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, în baza 

retragerii consimțământului. 

Toate aceste drepturi le puteți solicita, prin cerere scrisă  pe e-mail către noi, prin  la următoarea 

adresa de e-mail: office@tachonan.ro  

In situatia in care considerati ca dreprurile dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal  au fost incalcate, aveți dreptul de a înainta o plângere către Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care 

considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legile aplicabile. 

 

Categoriile de destinatari ale datelor dumneavoastră cu caracter personal: 

• angajații sau reprezentanții noștri autorizați și ai entităților împuternicite de către noi; 

• datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate autorităților competente, 

potrivit obligațiilor legale ce incumbă subscriri și entități împuternicite de către subscrisa. 

Va comunicam pe aceasta cale ca vom  proteja și asigura confidențialitatea, integritatea și 

accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate, prin luarea de  măsuri tehnice 

și organizatorice pentru a preveni utilizarea sau accesul neautorizat la aceste date și vom preveni 

încălcarea securității datelor cu caracter personal (incident de securitate), în conformitate cu 

legislația aplicabilă. 

 

Având în vedere cele de mai sus, subsemnatul______________________________________, e-

mail: __________________________, nr. de telefon _______________________, având funcția de 

_____________________ în cadrul societății ______________________________, prin prezenta 

declar în deplină cunoștință de cauză că: 

 

□ sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal în condițiile menționate mai sus; 

□ nu sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal. 

Cu stimă, 

____________________________ 
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