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1 Generalități 

Regulamentul de bază al Uniunii Europene privind protecția datelor (RGPD) 
aplicabil începând cu 25 mai 2018 unifică regulile privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către societățile private și autoritățile publice. Scopul 
regulamentului este protecția datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii 
Europene (UE). 

Acest buletin informativ este destinat să vă informeze, în calitate de 
antreprenor, despre datele colectate de noi în timpul cooperării și să vă 
informăm cu privire la colectarea, stocarea și utilizarea acestor informații. 

Datele personale în sensul acestei notificări privind protecția datelor sunt toate 
informațiile care se referă la persoana dumneavoastră. Este vorba în special, de  
datele contractuale care trebuie colectate de noi legal sau prin obligație 
contractuală (vezi condițiile contractuale). Aceasta se referă în special la  
informațiile menționate la punctul 3 privind identitatea întreprinzătorului, date 
privind vehiculelor sale și datele personale ale personalului de execuție (de 
exemplu, conducătorul auto). Dumneavoastră, ca parte contractantă, sunteți 
obligat să vă informați personalul de execuție despre stocarea și utilizarea 
datelor lor personale. 

2 Organismul responsabil 

Responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale este inTime 
Express Logistik GmbH, Am Kirchhorster See 1, 30916 Isernhagen, Telefon: +49 
5136 9757-0, Fax: +49 5136 9757-149, E-Mail: intime@intime.de. 

3 Date colectate 

Sectorul de transport din Europa este reglementat printr-o multitudine de legi 
naționale și internaționale, respectiv europene, prin care noi, în calitate de 
contractor și client suntem obligați să colectăm anumite date. În plus, este 
esențial ca pentru organizarea fără probleme a transporturilor directe și expres 
să colectăm, să prelucrăm, să stocăm și, dacă este necesar, să transmitem mai 
departe date suplimentare.  

În special, următoarele categorii de date aparțin datelor colectate și prelucrate 
despre dumneavoastră și de personalulul dumneavoastră de execuție: 

- Numele companiei, date privind adresa și informații de contact  
- Partenerul de contact în companie 
- Datele de bază ale contractului   
- Datele de decontare și datele de plată  
- Cunoștiințe lingvistice, datele referitoare la școlarizare și la calificare  
- Datele vehiculului  
- Informații despre permisul de conducere  
- Date despre asigurare  
- Date despre comunicare și localizare  
- Informații voluntare  

4 Scopul prelucrării, bazele juridice și destinatarii 

Colectăm, stocăm și la nevoie transmitem mai departe datele și documentele 
personale numite la punctul 3 în următoarele scopuri: 

inTime Express Logistik GmbH sau furnizorii de servicii comandați de noi 
procesează datele dumneavoastră personale pentru a respecta cerințele legale 
în temeiul articolului 6 (1) teză 1 lit c din RGPD sau pentru a îndeplini 
contractele încheiate cu dumneavoastră (a se vedea termenii contractului) - în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1) teza 1 lit. b din RGPD.  

În plus, datele dumneavoastră personale pot să fie procesate și în scopuri 
legitime, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) teza 1 lit. f din RGDP. 
Interesele legitime constau în special în optimizarea proceselor noastre; în acest 
sens, interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră vor fi 
luate în considerare în mod garantat.  

În măsura în care obținem consimțământul dumneavoastră expres pentru 
anumite operațiuni de procesare în cazuri individuale, articolul 6 paragraful 1 lit. 
a din RGPD se folosește bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal.  

5 Transferarea datelor 

Dacă transferăm datele personale, acest lucru se face pe de o parte companiilor 
de servicii care ne sprijină în îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. Aceste 
companii pot folosi datele dumneavoastră personale ca așa numit procesor 
contractual doar pentru a-și îndeplini îndatoririle în numele nostru și sunt 
obligate să respecte dispozițiile relevante privind protecția datelor.  

Mai mult, transferăm și unele dintre datele dumneavoastră personale către 
clienții noștri, ca parte a procedurii de transport. 

În cele din urmă, din cauza cerințelor legale, s-ar putea să fim obligați să 
furnizăm datele dumneavoastră autorităților și altor organizații 
guvernamentale. 

 

6 Locul prelucrării datelor 

Prelucrarea datelor cu caracter personal despre dumneavoastră, stocate, are 
loc în țările din Spațiul Economic European (SEE). 

7  Durata stocării și ștergerea datelor dumneavoastră 

Ștergem informațiile personale imediat ce nu mai sunt necesare scopurilor mai 
sus numite. După încheierea cooperării, datele vor fi stocate atâta timp cât 
suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Acest lucru 
rezultă în mod regulat prin obligațiile legale de dovedire și de obligațiile legale 
de păstrare a datelor relevante privind facturarea. Perioadele de stocare pot fi 
până la zece ani sau, în cazuri individuale, mai lungi. În plus, se poate întâmpla 
ca datele cu caracter personal să fie păstrate pentru perioada în care garanția și 
alte reclamații împotriva noastră pot fi afirmate.  

8 Drepturile dumneavoastră 

În conformitate cu reglementările relevante privind protecția datelor, 
dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți în special următoarele 
drepturi: 

8.1 Informarea, corectarea, ștergerea, limitarea prelucrării.  

Bucuroși vă informăm dacă și ce fel de date personale ale dumneavoastră au 
fost stocate la noi și, dacă e cazul, cui le-am transferat. În conformitate cu 
prevederile legale, puteți solicita aplicarea următoarele drepturi suplimentare: 
Corectarea, ștergerea și restricționarea procesării (blocarea pentru anumite 
scopuri).   

8.2 Dreptul la portabilitatea datelor  

Puteți revendica datele personale furnizate de dumneavoastră în mod 
structurat, accesibil și ușor de citit, pentru a putea transmite acest lucru 
personal sau, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, prin intermediul 
nostru către o terță parte. 

8.3 Dreptul la opoziție 

Dacă e cazul, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră 
personale din motive care decurg din situația dumneavoastră deosebită. În 
special, aveți dreptul de a contesta prelucrarea în scopuri publicitare.  

8.4 Dreptul la revocare 

Dacă ne-ați dat un consimțământ separat pentru prelucrarea datelor 
dumneavoastră personale, puteți să revocați acest lucru în orice moment. 
Legalitatea procesării datelor dumneavoastră până la revocare nu este afectată 
de o revocare.  

8.5 Drepturile în cazul deciziilor automate pentru cazuri individuale  

Dacă, în mod excepțional, folosim decizii individuale automatizate - inclusiv 
profilarea - suntem obligați prin lege să luăm măsuri de precauție pentru ca 
dumneavoastră să puteți influența decizia.  

8.6 Dreptul de atac 

Aveți dreptul să adresați autorității de supraveghere competentă dacă aveți 
întrebări sau reclamații. Puteți exercita acest drept la o autoritate de 
supraveghere din statul membru de reședință, de la locul dumneavoastră  de 
muncă sau de la locul presupusei  încălcări.  

Autoritatea de supraveghere responsabilă pentru sediul companiei noastre este 
comisarul pentru protecția datelor Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 
Hannover (www.lfd.niedersachsen.de). 

9 Date de contact 

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la protecția datelor la inTime 
Express Logistik GmbH (de exemplu, pentru informații și actualizarea datelor 
dumneavoastră personale), vă rugăm să ne contactați cu ajutorul cuvântului 
cheie "(Datenschutz) Protecția datelor":  

Biroul de coordonare a datelor în inTime Express Logistik GmbH:  
Managementul calității 

inTime Express Logistik GmbH, Am Kirchhorster See 1, 30916 Isernhagen, 
Telefon: + 49 5136 9757-697, Fax: +49 5136 9757-902. 

Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat după cum 
urmează: dataprotection@intime.de 

 


