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Politica de confidențialitate Everon 
 

Ultima actualizare: 01.09.2020 

 

În această Politică de confidențialitate vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm informațiile 

dvs. cu caracter personal, atunci când vă oferim soluții de încărcare pentru vehicule electrice (VE) 

și/sau în cadrul altor interacțiuni cu dvs., după cum se explică în detaliu mai jos. 

 

1. Ce informații cu caracter personal prelucrăm, de ce și pe ce temei juridic; 

2. Cui comunicăm informațiile dvs. cu caracter personal; 

3. În ce țări pot fi transferate informațiile dvs. cu caracter personal; 

4. Pentru cât timp păstrăm informațiile dvs. cu caracter personal; 

5. Ce drepturi aveți cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal; 

6. Modul în care vă puteți exercita drepturile, în care ne puteți contacta și alte informații 

importante. 

 

Dacă doriți, de asemenea, să aflați mai multe despre utilizarea modulelor cookie și a altor tehnologii 

legate de utilizarea site-ului, vă rugăm să consultați Politica noastră privind modulele cookie. 

 

Această Politică de confidențialitate este utilizată de Everon, în care este operatorul de date cu 

caracter personal, cu excepția cazului în care se specifică altfel în tranzacțiile cu Everon. 

  

1. Ce informații cu caracter personal prelucrăm, de ce și pe ce temei juridic 

 

1.1. Prelucrarea cu privire la soluțiile noastre de încărcare EV 

 

Gestionarea contului - Atunci când creați un cont la noi, informațiile cu caracter personal pe care ni le 

furnizați pentru a configura și a vă menține contul; acest lucru este necesar pentru a îndeplini 

contractul pe care l-am încheiat cu dvs. Dacă ați optat pentru a vă face vizibilă locația GPS pe hartă, 

prelucrăm aceste informații cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. 

 

Încărcarea la o stație de încărcare publică folosind un card de încărcare Everon - Dacă ați activat 

roaming pe platforma noastră (=serviciu prin care puteți încărca cu un card de încărcare Everon la 

stații de încărcare publice conectate la rețeaua Everon), prelucrăm următoarele informații cu caracter 

personal: 

o Un număr unic al cardului de încărcare; 

o Un număr unic al staţiei de încărcare; 

o Detalii despre sesiunea dvs. de încărcare; și 

o Locația stației de încărcare unde ați încărcat. 

 

Această activitate de prelucrare este necesară pentru a îndeplini contractul pe care l-am încheiat cu 

dvs. 

https://everon.io/en/cookie-policy
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Încărcare la propria dvs. stație de încărcare – Cu condiția înregistrării dvs. a stației de încărcare pe 

platforma noastră, vom prelucra următoarele informații cu caracter personal în acest scop: 

o Un număr unic al cardului de încărcare; 

o Un număr unic al staţiei de încărcare; 

o Detalii despre sesiunea dvs. de încărcare; 

o Locaţia staţiei dvs. de încărcare; 

o Fișierele jurnal care conțin datele serviciilor aferente stației dvs. de încărcare și sesiunilor de 

încărcare; și 

o Informații cu caracter personal pe care le înregistrați pe platforma noastră. 

 

Această activitate de prelucrare este necesară pentru a îndeplini contractul pe care l-am încheiat cu 

dvs. 

 

Dacă stația de încărcare nu este conectată, nu prelucrăm informații cu caracter personal. 

 

Încărcarea la o stație de încărcare folosind un card de încărcare Everon furnizat de o altă entitate - 

Angajatorul dvs., compania de leasing (a angajatorului), partenerul de afaceri, proprietarul, unitatea 

de parcare sau o altă companie/persoană fizică („Titularul Cardului”) este posibil să vă fi furnizat un 

card de încărcare Everon, pentru a putea încărca la stația de încărcare și/sau orice stație de 

încărcare conectată la rețeaua Everon. Noi prelucrăm următoarele informații cu caracter personal în 

acest scop: 

o Un număr unic al cardului de încărcare; 

o Un număr unic al staţiei de încărcare; 

o Detalii despre sesiunea dvs. de încărcare; 

o Locaţia staţiei de încărcare unde ați încărcat; 

o Numele dvs., dacă este înregistrat de Titularul Cardului; și 

o Detaliile dvs. bancare, dacă sunt înregistrate de Titularul Cardului, pentru a vă factura 

sesiunea de încărcare (dacă s-a convenit astfel cu Titularul Cardului). 

 

Această activitate de prelucrare este necesară pentru a îndeplini un contract la care sunteți parte (cel 

pe care l-ați încheiat cu Titularul Cardului). 

 

Încărcarea la o stație de încărcare folosind un alt card de încărcare eMSP - Dacă dețineți un card 

de încărcare al altui Furnizor de Servicii eMobility („eMSP”), care vă permite să încărcați la o stație 

de încărcare, prelucrăm următoarele informații: 

o Numărul de autentificare; 

o Un număr unic al cardului de încărcare; 

o Detalii despre sesiunea dvs. de încărcare; 

o Locaţia staţiei de încărcare unde ați încărcat; 

o Numele furnizorului eMSP; și 

o Numărul tranzacţiei. 
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Această activitate de prelucrare este necesară pentru a îndeplini un contract la care sunteți parte (cel 

pe care l-ați încheiat cu Furnizorul dvs. eMSP). Furnizorul dvs. eMSP are propriile sale scopuri pentru 

prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal; vă rugăm să îl contactați dacă doriți să aflați mai 

multe informații. 

 

Încărcarea la o stație de încărcare cu plată ad-hoc - Dacă utilizați o plată ad-hoc pe care o furnizăm 

la stațiile de încărcare, prelucrăm următoarele informații cu caracter personal: 

o Detalii despre sesiunea dvs. de încărcare; 

o Locaţia staţiei de încărcare unde ați încărcat; 

o Numărul tranzacţiei; şi 

o Confirmarea plății și nimic mai mult; furnizorul de servicii de plată este cel care prelucrează 

detaliile contului dvs. bancar (dacă doriți să aflați mai multe informații despre această 

prelucrare, vă rugăm să verificați politica sa de confidențialitate). 

 

Această activitate de prelucrare este necesară pentru a îndeplini contractul pe care l-am încheiat cu 

dvs. 

 

Dacă utilizați o unitate de plată ad-hoc a unui alt furnizor eMSP la o stație de încărcare, noi 

prelucrăm următoarele informații cu caracter personal: 

o Numărul de autentificare; 

o Detalii despre sesiunea dvs. de încărcare; 

o Locaţia staţiei de încărcare unde ați încărcat; 

o Numele furnizorului eMSP; și 

o Numărul tranzacţiei. 

 

Această activitate de prelucrare este necesară pentru a îndeplini un contract la care sunteți parte (cel 

pe care l-ați încheiat cu Furnizorul dvs. eMSP). 

 

Oferte Everon – Dacă nu mai aveți un raport cu noi sau unul dintre partenerii noştri de afaceri ne 

transferă informaţii cu caracter personal despre dvs. (prin intermediul site-ului, prin e-mail, telefon, 

personal sau prin orice alte mijloace) deoarece dvs. sunteţi interesat de produsele şi/sau serviciile 

noastre, vă vom stoca solicitarea şi vom utiliza informaţiile respective cu caracter personal pentru a vă 

contacta cu scopul de a vă transmite o ofertă cu privire la produsele şi/sau serviciile de care sunteți 

interesat(ă). 

Temeiul juridic pentru această activitate de prelucrare este reprezentat de faptul că luăm măsuri la 

cererea dvs. înainte de a încheia un contract, sau este reprezentat de consimțământul dvs. 

Putem transfera aceste informații unuia dintre partenerii noștri de afaceri, în cazul în care considerăm 

că acest partener vă poate oferi servicii mai bune; în acest caz, informațiile dvs. cu caracter personal 

sunt prelucrate în conformitate cu politica de confidențialitate a respectivului partener de afaceri. 

 

Înregistrarea staţiei dvs. de încărcare şi/sau a cardului dvs. de încărcare Everon- Înregistrarea este 

necesară pentru a vă putea furniza serviciul(serviciile) convenit(convenite) de gestionare a încărcării. 

Informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm în acest scop: 

o Un număr unic al cardului de încărcare; 
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o Un număr unic al staţiei de încărcare; 

o Locaţia staţiei dvs. de încărcare; 

o Fișierele jurnal care conțin datele serviciilor aferente stației dvs. de încărcare, iar în caz de 

roaming, ale sesiunilor de încărcare ale driver-elor EV care utilizează stația dvs. de încărcare; 

și 

o Informațiile cu caracter personal pe care le înregistrați pe platforma noastră. 

 

Această activitate de prelucrare este necesară pentru a îndeplini contractul pe care l-am încheiat cu 

dvs. 

 

Servicii de garanție și întreținere - Utilizăm următoarele date cu caracter personal pentru a vă 

furniza orice tip de servicii de garanție și/sau întreținere: 

o Un număr unic al cardului de încărcare; 

o Rapoarte de funcționare furnizate de unul dintre partenerii noștri independenți de servicii 

care v-au furnizat servicii în numele nostru; 

o Locaţia staţiei dvs. de încărcare; 

o Fișierele jurnal care conțin datele serviciilor aferente stației dvs. de încărcare, iar în caz de 

roaming, ale sesiunilor de încărcare ale driver-elor EV care utilizează stația dvs. de încărcare; 

și 

o Informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați prin orice mijloace, de exemplu dacă 

ne sunați sau ne trimiteți un e-mail. 

 

Utilizăm o rețea de parteneri de servicii independenți, astfel încât să putem transmite solicitarea dvs. 

partenerului de servicii aplicabil. 

 

În plus, utilizăm numărul staţiei dvs. de încărcare pentru a vă furniza actualizări regulate ale firmware-

ului pentru a menţine securitatea staţiei dvs. de încărcare. 

 

Această activitate de prelucrare este necesară pentru a îndeplini contractul pe care l-am încheiat cu 

dvs. 

 

1.2. Prelucrarea are legătură cu alte interacțiuni generale cu noi 

 

Facturare și administrare - Pentru orice serviciu de plată, vom utiliza informațiile cu caracter personal 

pe care ni le furnizați pentru a vă factura. De asemenea, vom utiliza aceste informaţii cu caracter 

personal pentru a menţine o administrare actualizată. Această activitate de prelucrare este necesară 

pentru a îndeplini contractul pe care l-am încheiat cu dvs. (facturare) și pentru a respecta o obligație 

legală (administrare). 

 

Contactul cu dvs. - Atunci când ne contactați, de ex. prin unul dintre formularele de contact de pe 

site-ul nostru, dacă ne sunați pentru asistență, vă contactăm, de exemplu, pentru a vă informa despre 

anumite actualizări sau, în cazul în care avem un raport continuu cu dvs., utilizăm datele dvs. cu 

caracter personal pentru a vă oferi asistență. Temeiul juridic pentru această activitate de prelucrare 
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este fie faptul că am încheiat un contract cu dvs., fie că luăm măsuri la cererea dvs. înainte de a 

încheia un contract. 

Verificarea prealabilă, securitatea ofertelor noastre și prevenirea fraudelor – Întrucât ne dorim să vă 

oferim produse și servicii cât mai sigure și dorim să ne păstrăm angajații și activitatea în siguranță, 

avem un interes legitim să utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru a realiza investigații 

de verificare prealabilă, pentru a menține securitatea ofertelor noastre și a preveni frauda. 

 

Scopuri legale - În anumite cazuri este necesar să utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal pentru 

a rezolva cereri, pentru a respecta legile aplicabile sau a îndeplini solicitările de aplicare a legii. 

Această activitate de prelucrare este în interesul nostru legitim sau pentru a ne conforma unei obligații 

legale. 

 

Marketing și promoții - Dacă aţi consimţit să primiţi comunicări de la noi sau dacă sunteţi un partener 

sau client Everon, vă putem contacta pentru promovarea produselor şi/sau serviciilor noastre similare, 

pentru a vă invita la evenimentele pe care le putem organiza şi pentru a vă informa despre ultimele 

ştiri şi actualizări. Temeiul juridic pentru această activitate de prelucrare este fie consimțământul dvs., 

fie interesul nostru legitim. Puteți opta pur și simplu să renunțați la acest serviciu, făcând clic pe butonul 

de dezabonare furnizat în e-mailurile promoționale sau contactând dataprivacy@everon.io.  

 

Sondaje online - În unele cazuri vă putem solicita să participați la un sondaj care ne permite să ne 

îmbunătățim ofertele. În acest caz, utilizăm informațiile pe care ni le furnizați numai în acest scop și le 

putem partaja cu partenerul nostru de sondaj în același scop. 

 

Îmbunătățirea calității - Fișierele jurnal ale stațiilor de încărcare conectate conțin informații 

valoroase pentru a îmbunătăți calitatea ofertelor noastre. Utilizăm informațiile conținute în aceste 

fișiere jurnal în acest scop. Informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm în acest scop sunt 

date privind serviciile stațiilor de încărcare conectate la platforma noastră și sesiunile de încărcare ale 

șoferilor EV care utilizează astfel de stații de încărcare în rețeaua Everon. Temeiul juridic pentru 

această activitate de prelucrare este că este reprezentat de interesul nostru legitim, deoarece ne 

propunem să îmbunătățim constant ofertele noastre și, în această măsură, este esențial să avem 

posibilitatea de a utiliza aceste date statistice. 

 

Recrutare și integrare – În cazul în care candidați pentru una dintre pozițiile noastre, prelucrăm 

informațiile dvs. cu caracter personal pentru a evalua dacă sunteți potrivit(ă) pentru o astfel de 

funcție. Temeiul juridic pentru această activitate de prelucrare este reprezentat de interesul nostru 

legitim, deoarece este necesar să evaluăm modul în care ne puteți ajuta să accelerăm tranziția la un 

viitor cu emisii zero. Informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm în acest scop: 

o Informații de verificare a antecedentelor de la autoritățile publice; 

o Informații despre caracter și/sau performanță de la persoanele care vă recomandă; 

o Informații privind evaluarea înainte de angajare de la furnizorii de servicii de evaluare; 

o Informații cu caracter personal din secțiunea publică a contului(conturilor) dvs. de socializare 

sau alte informații publice despre dvs.; și 

o Informații cu caracter personal pe care ni le furnizați. 



 

 6 

 

Vom utiliza informațiile cu caracter personal despre dvs. numai dacă acest lucru este necesar și 

relevant pentru funcția pentru care aplicați. 

 

În procesul de aplicare vă vom întreba dacă vă putem contacta, de asemenea, pentru orice 

oportunitate viitoare de angajare pentru care ați putea fi potrivit și, astfel, vă vom păstra informațiile 

cu caracter personal pe o perioadă de un an. Puteți refuza și/sau vă puteți retrage consimțământul în 

orice moment. 

 

În cazul în care candidatura dvs. are drept rezultat angajarea dvs., avem un interes legitim să 

continuăm să prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal, astfel încât să vă putem face o ofertă 

și, cu condiția acceptului dvs., să încheiem un raport de angajare cu dvs. și să vă urăm bun venit. 

 

Academia Everon - Accesul la Academia Everon este doar invitație. Cu toate acestea, la conectarea 

inițială, vă solicităm consimțământul pentru a ne împărtăși numele și țara companiei dvs. pentru a 

finaliza activarea contului. Avem nevoie de aceste informații (i) pentru a verifica dacă sunteți un client 

sau partener existent Everon, (ii) pentru a vă furniza informații de instruire relevante în funcție de 

locația dvs., fusul orar și / sau limba și (iii) pentru a vă trimite informații despre serviciile de instruire 

pe care le primiți. După activare, vă vom solicita (i) detaliile de contact, inclusiv prenumele, adresa de 

e-mail a companiei și parola personală aleasă pentru a accesa Academia Everon. Opțional, ne puteți 

împărtăși informații suplimentare pe pagina Informațiile mele pentru a ne ajuta să îmbunătățim 

experiența dvs. de utilizator la Everon Academy: biografia mea, poza de profil, fusul orar, limba și 

titlul postului. De asemenea, atunci când utilizați Everon Academy, sistemul de management al învățării 

(LMS) generează automat date care vă urmăresc interacțiunile, progresia și rezultatele în cadrul 

obiectelor de învățare la care participați. 

 

2. Cu cine partajăm informațiile dvs. cu caracter personal? 

 

Everon este o companie care operează la nivel global şi este posibil să avem un interes legitim să 

partajăm informaţii cu caracter personal cu companiile din grup, de exemplu cu o companie din grup 

care furnizează un serviciu pentru o altă companie din grup. 

 

De asemenea, utilizăm furnizori de servicii de încredere pentru a ne furniza anumite servicii în legătură 

cu prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal. De exemplu, stocăm informații cu caracter 

personal la un furnizor extern de servicii de găzduire și utilizăm un furnizor de servicii de plată pentru 

a facilita plățile ad-hoc. 

 

În plus, putem partaja informațiile dvs. cu caracter personal cu partenerii noștri de afaceri, de 

exemplu furnizorul dvs. eMSP dacă dvs. încărcați la o stație de încărcare cu cardul dvs. de încărcare 

eMSP, un furnizor de servicii de asistență care gestionează incidentele privind serviciile sau un 

revânzător pentru a urmări solicitarea dvs. de informații despre produsele noastre. 
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În cele din urmă, în măsura în care suntem obligați prin lege, reglementări sau ordine judecătorești, 

putem divulga informațiile dvs. cu caracter personal în conformitate cu respectiva lege, reglementare 

sau ordin judecătoresc. 

  

3. Transferuri internaționale 

 

Putem transfera informaţiile dvs. cu caracter personal unei companii din grup sau unei terţe părţi care 

se află în afara Uniunii Europene sau a Spaţiului Economic European. În cazul în care această țară nu 

oferă un nivel adecvat de protecție în baza legislației sale interne conform Comisiei Europene, am 

asigurat acest nivel de protecție adecvat, convenind asupra unor măsuri de protecție adecvate 

suplimentare cu respectiva companie din grup sau respectiva terță parte, prin intermediul Clauzelor 

standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană. 

 

O listă a ţărilor care au asigurat un nivel adecvat de protecţie conform Comisiei Europene se 

regăseşte pe site-ul Comisiei Europene. 

 

În mod alternativ, vă putem solicita consimțământul explicit pentru transferul propus. Puteți solicita o 

copie a Clauzelor standard de protecție a datelor, trimițându-ne un e-mail (detaliile fiind furnizate 

mai jos), motivând solicitarea dvs. 

  

4. Cât timp păstrăm informațiile dvs. cu caracter personal? 

 

Dacă este posibil, am stabilit perioade specifice de păstrare a informațiilor dvs. cu caracter personal. 

Aceste perioade specifice de păstrare sunt menționate mai jos sau vi le vom comunica la sau înainte de 

a începe să prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal. 

În cazul în care nu este posibil să utilizăm perioadele de păstrare stabilite, am specificat mai jos 

criteriile pe care le utilizăm pentru a stabili perioadele de păstrare. 

 

Perioade specifice de păstrare 

 

Facturarea și administrarea pentru oricare dintre ofertele noastre – păstrăm informațiile dvs. cu 

caracter personal care sunt solicitate prin lege să fie păstrate în scopuri de administrare pe o 

perioadă de 7 ani sau mai mult, dacă acest lucru este impus de legislația locală. 

 

Marketing și promoții - Păstrăm informațiile dvs. cu caracter personal atât timp cât sunteți abonat(ă) 

sau până când ne anulăm serviciul de newsletter, oricare dintre aceste evenimente survine primul. 

Puteți refuza newsletter-ul, făcând clic pe butonul de dezabonare furnizat în e-mail. 

 

Recrutare și integrare - În cazul în care candidatura dvs. are drept rezultat angajarea dvs. și vă 

putem integra, vom păstra informațiile dvs. cu caracter personal în dosarele noastre de personal, pe 

care le vom păstra în conformitate cu perioadele noastre de păstrare în baza politicii noastre de 

protecție a datelor. 

 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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În cazul în care candidatura dvs. nu are drept rezultat angajarea dvs., vom păstra informațiile dvs. cu 

caracter personal pentru maximum patru săptămâni după încheierea procesului de candidatură. 

 

În cazul în care vă dați consimțământul pentru păstrarea informațiilor dvs. cu caracter personal pentru 

oportunități viitoare, vom păstra informațiile dvs. cu caracter personal pentru maximum un an după 

încheierea procesului de candidatură. 

 

Everon Academy - Când abonamentul dvs. s-a încheiat sau a fost reziliat, vă vom dezactiva contul, iar 

datele dvs. vor fi arhivate și vor rămâne recuperabile dacă abonamentul dvs. va fi reactivat la o dată 

ulterioară. 

 

Criterii pentru stabilirea perioadelor de păstrare 

În orice alte circumstanțe, utilizăm următoarele criterii pentru a determina perioada de păstrare 

aplicabilă: 

o Evaluarea drepturilor și libertăților dvs. fundamentale; 

o Scopul(scopurile) prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Nu vom păstra informațiile dvs. 

cu caracter personal mai mult timp decât este necesar pentru scopul(scopurile) pentru care le-

am colectat; 

o Orice practici sau coduri de conduită relevante din industrie, privind păstrarea informațiilor cu 

caracter personal; 

o Nivelul de risc și costul asociate cu păstrarea informațiilor dvs. cu caracter personal (exacte și 

actualizate); 

o Dacă avem un temei juridic valid pentru a păstra informațiile dvs. cu caracter personal; 

o Natura, aria de aplicare și contextul prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal și 

relația noastră cu dvs.; 

o Orice alte circumstanțe relevante care se pot aplica. 

 

În orice caz, vom păstra informațiile dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă și 

vom efectua revizuiri periodice ale informațiilor cu caracter personal deținute. 

  

5. Drepturile dvs. privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal 

Aveți anumite drepturi legale cu privire la care dorim să vă informăm. 

 

Acces. Aveți dreptul să fiți informat(ă) dacă prelucrăm informațiile dvs. cu caracter personal sau nu și, 

de asemenea, cu privire la informații asociate cu privire la respectiva prelucrare. 

 

Retragerea consimţământului. Dacă ne-ați furnizat informațiile dvs. cu caracter personal pe baza 

consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Vă puteți 

retrage consimțământul prin dezabonarea de la serviciul la care v-ați abonat, dacă este cazul. De 

asemenea, puteți face acest lucru trimițându-ne un e-mail la dataprivacy@everon.io. Apoi vom 

elimina definitiv informațiile dvs. cu caracter personal din baza noastră de date. 
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Portabilitatea datelor. Suntem obligați să vă informăm cu privire la dreptul dvs. de a primi 

informațiile dvs. cu caracter personal de la noi, astfel încât să puteți transmite aceste informații cu 

caracter personal unui alt furnizor de servicii. 

 

Depunerea unei plângeri. Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în 

special în țara în care aveți reședința, cu privire la prelucrarea de către noi a informațiilor dvs. cu 

caracter personal. Puteți găsi o listă completă a autorităților de supraveghere aici. 

 

Rectificare. Aveți dreptul de a solicita corectarea sau completarea de către noi a informațiilor dvs. cu 

caracter personal, fără întârzieri nejustificate. Dacă ați configurat un cont la noi, aveți posibilitatea de 

a corecta sau completa informațiile dvs. cu caracter personal. 

 

Restricționarea prelucrării. Aveți dreptul de a solicita să restricționăm prelucrarea informațiilor dvs. 

cu caracter personal pe baza unor motive specifice. Acestea sunt următoarele: (1) timpul necesar 

pentru ca noi să verificăm corectitudinea informațiilor dvs. cu caracter personal la cererea dvs.; (2) în 

locul ștergerii informațiilor ca urmare a unei prelucrări ilegale, dvs. solicitați restricționarea utilizării; 

(3) nu mai avem nevoie de informațiile dvs. cu caracter personal, însă dvs. aveți nevoie de ele în 

proceduri juridice; sau (4) verificăm dacă temeiurile noastre juridice prevalează asupra dreptului dvs. 

de obiectare la prelucrarea de către noi a informațiilor dvs. 

 

Dreptul de a fi uitat. Aveți dreptul de a solicita ștergerea informațiilor dvs. cu caracter personal de 

către noi, fără întârzieri nejustificate. Acest drept este limitat la anumite temeiuri specifice, de exemplu 

dacă v-ați retras consimțământul, sau dacă obiectați și nu există temeiuri juridice care prevalează 

asupra dreptului dvs., pentru a menține prelucrarea. Dacă aveți un cont la noi, în unele cazuri aveți 

opțiunea de a vă șterge contul în mod individual, caz în care toate informațiile dvs. cu caracter 

personal sunt șterse definitiv. 

 

Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării de către noi a datelor 

dvs. cu caracter personal, dacă respectiva prelucrare (1) este bazată pe interesul nostru legitim 

(inclusiv crearea de către noi a unui profil al dvs. pe baza consimțământului dvs.); (2) se realizează în 

scopuri de marketing direct; sau (3) este necesară pentru realizarea unei sarcini în interesul public sau 

pentru exercitarea unei autorități oficiale pe care o dețineți dvs. Vom înceta să prelucrăm informațiile 

dvs. cu caracter personal pe baza obiecției dvs., cu excepția cazului în care demonstrăm temeiuri 

juridice obligatorii care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. 

  

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en


 

 10 

6. Exercitarea drepturilor dvs., modul în care ne puteți contacta și alte informații importante 

 

Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. sau aveți o întrebare cu privire la această 

Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail sau să ne trimiteți o scrisoare la 

adresa de mai jos: 

 

Everon B.V. 

În atenția: Biroul pentru protecția datelor 

Kabelweg 47 

1014 BA Amsterdam 

e-mail: dataprivacy@everon.io 

 

Vă rugăm să rețineți că în exercitarea drepturilor dvs. vă putem solicita să completați un formular de 

cerere. Apoi vă vom informa cu privire la procesul de gestionare a solicitării dvs. 

 

Modificările acestei Politici de confidențialitate 

În cazul în care modificăm această Politică de confidențialitate, o vom publica pe site-ul nostru cu o 

dată revizuită de publicare și, dacă este cazul și posibil, vă vom notifica cu privire la Politica 

modificată prin intermediul contului dvs. 

 

Alte politici de confidențialitate Everon 

Pe lângă această Politică de confidențialitate, este posibil să organizăm promoții, campanii, servicii 

și/sau procese de confidențialitate specifice care sunt substituite sau completate de alte politici de 

confidențialitate. În acest caz, vă vom notifica și vă vom pune la dispoziție politica de confidențialitate 

aplicabilă. 

 

 

https://share.hsforms.com/1WpHaDywoQ7OT6CMFwlBb-Q2coi6
https://share.hsforms.com/1WpHaDywoQ7OT6CMFwlBb-Q2coi6

