Dupa cum ati aflat deja, incapand cu data de 25 mai 2018 intra in vigoare regulamentul 679/27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Acest site funcționează conform tuturor prevederilor legale ale statului român.
Toate informațiile conținute în acest site (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web,
scripturi, programe, precum și orice alte date) sunt proprietatea K&K SRL și sunt apărate de legea română
și convențiile internaționale pentru protecția drepturilor de autor. Nici un material nu poate fi reprodus,
parțial sau integral fără permisiunea anterioară a K&K SRL. Toate drepturile sunt rezervate.
K&K SRL nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea liniei folosită de dumneavoastră pentru
comunicare.

Definitii
1."date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
2."prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate,
cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în
orice alt mod, alinierea sau combinarea,restricţionarea, ştergerea sau distrugerea
3."restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a
limita prelucrarea viitoare a acestora;
4."creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu character personal care
constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la
o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă,
situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în
care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
5."pseudonimizare" înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât
acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare,
cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de
natură tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei
persoane fizice identificate sau identificabile;
6."sistem de evidenţă a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile
conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale
sau geografice;
7."operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care,
singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare

a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul
Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute
în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
8."persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică,
agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
9."destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia
(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă;
10."parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul
decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa
autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date
cu caracter personal;
11."consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată
şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o
acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
12."încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în
mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor
cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la
acestea;
13."date genetice" înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite
sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea
persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de material biologic
recoltate de la persoana în cauză;
14."date biometrice" înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare
specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care
permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele
dactiloscopice;
15."date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală
a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii
despre starea de sănătate a acesteia;
K&K SRL prelucreeaza datele persoanelor fizice cu care interactioneaza astfel: datele trimise din
formularul de contact de pe saitul www.kapacenter.ro ajung prin email la persoana responsabila cu
ofertele respectiv angajarile. Datele cu caracter personal nu vor fi păstrate pe o perioadă de timp mai
lungă decât cea necesară scopului în care au fost colectate. Pe serverul pe care exista saitul
www.kapacenter.ro NU SE SALVEAZA nicio copie a acestor date. Acest server are doar rolul de a trimite
datele catre persoana responsabila. K&K SRL nu trimite emailuri in scopul marketingului sau reclamei.
In cadrul saitului www.kapacenter.ro am introdus un consimtamant printr-un buton in cadrul
formularului, pentru prelucrarea datelor personale in limitele acestui Regulament.

K&K SRL poate trimite emailuri de tip newsletter, clientilor inscrisi in lista de newsletter, dar nu am
colectat de la dumneavoastra decat adresa de email, tot procesul fiind automat.

MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
K&K SRL își rezervă dreptul de a aduce modificări politicii de confidențialitate. Modificările materiale
legate de această politică vă vor fi comunicate cu 30 de zile înainte de intrarea lor în vigoare prin
publicarea pe pagina www.kapacenter.ro
K&K SRL nu instraineaza si nu salveaza date cu caracter personal niciunui tert in scop de marketing sau
publicitate.
AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECȚIA DATELOR
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,
Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Website: http://www.dataprotection.ro
ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII SAU SOLICITĂRI DE ȘTERGERE
Dacă aveți întrebări, nelămuriri, reclamații sau solicitări de ștergere, vă rugăm să ne trimiteți mesajul
dvs.pe mail la următoarea adresa: office@kapacenter.ro sau telefonic la +40 256 284 830 (program L-V
între orele 10,00 – 16,00)
Vom răspunde solicitării dvs. în maximum 30 de zile.

Despre cookies
Un cookie este un fisier-text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza pe calculatorul sau dispozitivul
dumneavoastra mobil atunci cand vizitati site-ul. Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile
functionale sau pentru ca acestea sa functioneze mai eficient, precum si pentru a furniza informatii
detinatorilor site-ului.
Site-ul www.kapacenter.ro utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google, Inc.
(„Google”) care contribuie la analizarea utilizarii site-ului. In acest scop, Google Analytics utilizeaza
„cookie-uri”, care sunt fisiere-text plasate in calculatorul dumneavoastra.
Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul in care este utilizat site-ul – informatii standard de
jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastra IP) si informatii privind comportamentul

vizitatorului intr-o forma anonima – sunt transmise catre Google si stocate de aceasta, inclusiv pe servere
din Statele Unite. Inainte de a fi transmisa catre Google, adresa dvs. IP este anonimizata.
In conformitate cu certificarea sa legata de „scutul de confidentialitate” (Privacy Shield), Google declara
ca respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidentialitate. Google poate transfera informatiile
colectate de Google Analytics catre o terta parte atunci cand legislatia impune acest lucru sau atunci cand
respectiva terta parte prelucreaza informatiile in numele Google.
In conformitate cu conditiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor
cu niciun fel de alte date detinute de Google.
Puteti refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descarcand si instaland Google Analytics Opt-out
Browser Add-on.

