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Utilizarea datelor personale – Privacy Policy 
 

Siguranța datelor tale este importantă pentru noi! Te informăm că respectăm 
Regulamentul UE 2016/679 pentru protecția datelor și îți confirmăm că datele tale sunt în 
siguranță cu noi! 

Trebuie să știi că atunci când vine vorba de datele tale, ai mai multe drepturi pe care noi le 
respectăm. Mai jos va informam cum aplicam noi Regulamentul european, raportat la 
drepturile pe care legea vi le conferă. 

Ce date personale colectăm despre dumneavoastră?  -  dreptul la informare 

În softul PORUMBEI-SOFT.RO prelucrăm strict acele date care sunt necesare desfășurării 
evidenței columbofile la nivel de crescătorie sau asociație/organizație de crescători. 

Aceste date sunt: Nume și prenume, adresa, email, telefon si federația columbofilă în care 
sunteți înscriși. In descrierea pe care o faceți dvs sub format text, legată de crescătoria 
proprie, aveți posibilitatea de a insera date personale care pot deveni publice, dacă vă 
doriți acest lucru. 

Aceste date le prelucrăm în baza acordului dvs. de a utiliza softul, pe care vi-l solicităm la 
crearea contului. 

Cum utilizăm aceste date? 

Datele sunt utilizate strict pentru desfășurarea activității de evidenței columbofile la nivel 
de crescătorie sau asociație/organizație de crescători. Noi nu trimitem anunțuri cu scop de 
marketing. Comunicarea cu dvs. se realizează doar în scop administrativ, pentru o 
experiență cât mai plăcută în utilizarea softului. 

Cui mai distribuim datele? 

Datele sunt prelucrare de compania Innovative Agricultural Service Ltd, cu sediul în Marea 
Britanie - în calitate de companie care deține acest soft. Datele personale nu sunt  
distribuite altor entități private pentru a fi folosite. 

Autorităților statului care au atribuții de verificare și control ale acestei activității, precum și 
institutele sau universitățile care le prelucrează în scop științific pot primi anumite date din 
sfera celor personale, în măsura în care acest lucru este cerut de lege sau natura activității, 
în baza unor solicitări oficiale în scris. 
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Securizarea și criptarea datelor 

Utilizăm standardele acceptate general în domeniu în ceea ce privește securitatea păstrării 

datelor, acolo unde este cazul și în ceea ce privește criptarea lor. Vă vom anunța imediat ce 

descoperim accesarea datelor de persoane neautorizate, dacă va fi cazul! 

Utilizarea  de cookies și tehnologii similare 

Utilizăm cookies  doar în interiorul softului, pentru a permite  o mai bună navigare a 

utilizatorului între diferitele secțiuni. Nu păstram istoricul activității utilizatorului după 

delogarea de pe site și nici în legătură cu activitatea persoanei în afara softului de la 

adresa WWW.PORUMBEI-SOFT.RO. 

Cum actualizați datele sau corectați inadvertențele?  - dreptul la rectificare 

Pentru a vedea datele dvs. personale, după ce va logați pe site-ul WWW.PORUMBEI-

SOFT.RO, puteți accesa  meniul Setări generale/Setări cont utilizator. Dacă sesizați greșeli 

sau inadvertențe în datele dvs, puteți să le modificați conform necesității. Pentru a modifica 

numele sau codul de crescător, puteți să ne scrieți un email pe adresa 

porumbeisoft@yahoo.com 

Cum pot descărca datele mele? - dreptul de acces la date, dreptul la portabilitatea datelor 

Datele personale pot fi descărcate  din secțiunea  Setări generale/Setări cont utilizator 

apăsând pe pictograma Descarcă date în CSV. Astfel le puteți folosi în orice împrejurări vă 

sunt necesare. 

Ce decizii automate ia softul bazat pe datele mele personale? - dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale automate 

Softul PORUMBEI-SOFT.RO nu ia nici o decizie automată bazată pe datele dvs. personale, 

care presupune selectarea sau diferențierea față de alte persoane.  

 

Cum pot șterge datele mele personale? - dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi 

uitat”  

Pentru a șterge datele contului dvs, accesați meniul Setări generale/Setări cont utilizator și 

utilizați butonul ȘTERGERE CONT! După ștergerea contului, datele dvs nu vor mai putea fi 

recuperate. 
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Cui mă adresez în cazul în care nu doresc ca datele mele personale sa fie prelucrate?  - 

dreptul la opoziție 

În cazul în care păstrarea datelor dvs. personale în baza de date sau prelucrarea lor vă aduc 

prejudicii, puteți să ștergeți contul creat, conform explicațiilor din secțiunea anterioară. 

Puteți de asemenea să ne scrieți pe adresa porumbeisoft@yahoo.com și vom lua masurile 

legale în maxim 15 zile de la primirea solicitării.  

Persoana responsabilă cu prelucrarea datelor 

Persoana desemnată în cadrul companiei noastre cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal, este dl. jr. Cosmin Popa. Pentru orice sugestii sau nelămuriri ne puteți scrie pe 

adresa porumbeisoft@yahoo.com. 

Aveti de asemenea dreptul sa vă adresati Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente. 

Dezabonarea de la corespondenta electronica - dreptul la restricționarea prelucrării; 

Emailurile pe care le primiți de la noi  sunt direct legate de activitatea de ținere a evidenței 

columbofile la nivel de crescătorie sau asociație/organizație de crescător. Daca  nu doriți sa 

primiți astfel de comunicări, puteți oricând să vă dezabonați, după autentificarea în contul 

dvs., în secțiunea Abonare noutăți. 
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