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Politica de confidențialitate 

1. Introducere 

AXE-NOI STUDIO SRL, avand sediul social în Municipiul Ploiesti, Strada Cuza Voda, nr.6, 

Bloc A8 Scara B, Etaj 7, Ap. 40, Judet Prahova, cod unic de inregistrare 38184695 din data 

06.09.2017, cu numar de ordine in registrul comertului J29/2238/2017 din data 06.09.2017, 

identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J29/2238/2017, număr de telefon 

0721206622, reprezentat prin Cristian Axenoi-Pănescu in calitate de Administrator 

(denumit în continuare “Noi“), este proprietarul și administratorul paginii de Internet 

www.axenoistudio.com (“Website-ul”). În scopul asigurării transparenței, vă prezentăm 

măsurile adoptate pentru protecția drepturilor dumneavoastră în domeniul datelor cu 

caracter personal, în contextul utilizării Website-ului și al interacțiunii cu Noi.  

AXE-NOI STUDIO SRL este responsabil de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse. Noi prelucrăm 

datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentei politici 

de confidențialitate („Politica de confidențialitate”). Scopul Politicii de confidențialitate 

este să vă explice ce date cu caracter personal colectăm, de ce le colectăm și ce drepturi 

aveți în legătură cu prelucrarea datelor de către Noi atunci când utilizați Website-ul și când 

interacționați cu Noi. 

Conform legislației, AXE-NOI STUDIO SRL este operator de date cu caracter personal și 

respectă confidențialitatea oricăror date, informații legate de utilizatorii Website-ului. Prin 

accesarea/ utilizarea Website-ului sau prin interacțiunea cu Noi prin orice mijloc și/sau 

prin intermediul oricărui canal de comunicare (e-mail, telefon, rețele de socializare etc.), 

dumneavoastră, în calitate de utilizator, sunteți de acord cu Politica de confidențialitate, cu 

Termenii și condițiile și cu Politica privind utilizarea modulelor cookies afișate pe Website 

– pe care vă rugăm să le citiți cu atenție.  

Relația dintre utilizator și AXE-NOI STUDIO SRL este guvernată de Politica de 

confidențialitate, Termeni și condiții și Politica privind utilizarea modulelor cookies, 

precum și de dispozițiile legale relevante în materia prelucrării datelor cu caracter 

personal, conform celor de mai jos. 

2. Care sunt temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră 

personale? 

Prelucrăm datele dumneavoastră personale în conformitate cu legislația aplicabilă, precum 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(„Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”) și orice alte 

reglementări aplicabile la nivel european sau național adoptate în contextul GDPR și punem 

în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare 
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în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările 

neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. 

3. În ce situații prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? 

Protecția informațiilor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru Noi. În 

acest sens, Politica de confidențialitate se aplică în următoarele situații: 

(i) când ne solicitați informații sau când vă furnizăm Noi informații; 

(ii) când completați un formular de contact de pe Website și când ne contactați în orice 

altă modalitate; 

(iii) când utilizați Website-ul - colectăm unele informații cu caracter personal în mod 

automat atunci când folosiți Website-ul nostru. Pentru mai multe informații în 

acest sens, vă rugăm să studiați și Politica noastră privind utilizarea modulelor 

cookies. 

4. Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și în ce modalitate? 

Atunci când navigați pe Website, când ne transmiteți o solicitare pe e-mail sau ne contactați 

în orice altă modalitate și pe orice alt canal de comunicare, ne puteți comunica următoarele 

date personale, pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau automat privind module 

cookies. 

Aceste date sunt: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, precum și orice 

alte date pe care ni le furnizați dumneavoastră. 

În plus față de informațiile indicate mai sus, colectăm și următoarele informații, în funcție 

de circumstanțe:  

(i) modul în care interacționați cu Website-ul: adresa IP, informații despre paginile 

vizitate ale Website-ului, durata vizitei. Pentru mai multe informații în acest sens, 

vă rugăm să studiați și Politica noastră privind utilizarea modulelor cookies; 

(ii) alte informații furnizate atunci când completați formularul de pe Website; 

(iii) conținutul mesajelor trimise prin sisteme de mesagerie și e-mail. 

Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, în 

cazul în care nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vom putea să 

prelucrăm și/sau, după caz, să transferăm acele date cu caracter personal a căror prelucrare 

este necesară în contextul soluționării solicitărilor dumneavoastră. 

5. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter 

personal? 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: 

a) pentru comunicarea cu dumneavoastră și pentru a vă răspunde întrebărilor și 

solicitărilor; 

https://axenoistudio.com/wp-content/uploads/2020/07/politica-de-cookies.pdf
https://axenoistudio.com/wp-content/uploads/2020/07/politica-de-cookies.pdf
https://axenoistudio.com/wp-content/uploads/2020/07/politica-de-cookies.pdf
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b) pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim și specificațiile Website-ului; 

c) pentru a identifica sau a remedia probleme tehnice; 

d) pentru a ne conforma legislației; 

e) pentru prevenirea fraudelor; 

f) pentru marketing direct (doar dacă ne oferiți consimțământul dumneavoastră 

prealabil); 

g) pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice; 

h) pentru apărarea drepturilor și intereselor noastre legitime. 

 

Prelucrăm date cu caracter personal doar atunci când avem un temei legal pentru a face 

acest lucru, după cum urmează: 

(i) în temeiul executării unui contract la care sunteți parte sau pentru a realiza 

demersuri în vederea încheierii unui contract la cererea dumneavoastră - pentru a 

vă furniza serviciile noastre, astfel cum sunt acestea prezentate pe Website; 

(ii) în temeiul consimțământului dumneavoastră - atunci când completați un formular 

de contact de pe Website sau când ne contactați într-o altă modalitate. 

(iii) în temeiul necesității de a ne îndeplini obligațiile legale – spre exemplu, în 

următoarele domenii: 

(a) arhivarea documentelor și informațiilor; 

(b) gestiunea economico-financiară (ținerea și organizarea contabilității, 

emiterea de facturi fiscale etc.); 

(c) raportare și informare către autorități și/sau instituții sau alte organisme 

publice; 

(d) aplicarea măsurilor legale de cunoaștere a clientelei și de prevenire și 

combatere a spălării banilor sau finanțării terorismului; 

(e) conformare cu oricare dispoziții legale aplicabile firmei AXE-NOI STUDIO 

SRL. 

(iv) în temeiul interesului legitim al firmei AXE-NOI STUDIO SRL - în următoarele 

scopuri: 

(a) exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor legitime ale firmei AXE-NOI 

STUDIO SRL; 

(b) conformare cu regulamente interne, coduri de bune practici aplicabile  

firmei AXE-NOI STUDIO SRL; 

(c) asigurarea funcționalității Website-ului și unei experiențe cât mai bune a 

utilizatorilor. 

Facem demersuri pentru a ne asigura că luăm în considerare potențialul impact pe 

care prelucrarea de date cu caracter personal în baza temeiului privind interesul 

nostru legitim o poate avea asupra dumneavoastră. În cazul în care vom constata că 

drepturile dumneavoastră prevalează asupra interesului nostru legitim, nu vom 
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utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în baza acestui temei legal și vă 

vom solicita consimțământul pentru a putea continua prelucrarea. 

Nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene. 

Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru 

realizarea de profile. Nu luăm decizii automate cu privire la dumneavoastră. Nu prelucrăm 

date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. 

6. Care este durata de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal? 

De regulă, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este 

necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, astfel: 

(i) în cazul executării unui contract cu dumneavoastră sau efectuării unor demersuri 

pentru încheierea unui astfel de contract – durata de prelucrare și de stocare este 

cea necesară conform legii pentru respectivul contract; 

(ii) în temeiul consimțământului dumneavoastră – datele sunt păstrate până la 

retragerea consimțământului, cu excepția situației în care există motive legitime 

care justifică prelucrarea în continuare de către Noi (inclusiv o obligație legală în 

acest sens) și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților 

dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau 

apărării unui drept în instanță, însă cel mult 3 ani de la data ultimului serviciu 

prestat de către firma AXE-NOI STUDIO SRL pentru dumneavoastră; 

(iii) în temeiul necesității de a ne îndeplini obligațiile legale – datele sunt prelucrate și 

stocate pe durata existenței obligației legale respective. 

(iv) în temeiul interesului legitim al firmei AXE-NOI STUDIO SRL – pe perioada existenței 

interesului legitim. 

7. Cum și de ce putem divulga datele dumneavoastră personale? 

Confidențialitatea datelor reprezintă unul dintre principiile esențiale ale firmei AXE-NOI 

STUDIO SRL. Nu vindem și nu transferăm în nicio altă modalitate datele dumneavoastră cu 

caracter personal. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră 

sau îndeplinirea obligațiilor legale.  

AXE-NOI STUDIO SRL se asigură că toți partenerii săi care au acces la informații 

confidențiale (inclusiv date personale) sunt supuși obligațiilor de confidențialitate. 

Cu toate acestea, în anumite situații, putem partaja datele dumneavoastră personale cu 

terțe părți după cum urmează: 

 în interesul dumneavoastră, în scopul prestării serviciilor noastre – putem dezvălui 

datele partenerilor și subcontractanților noștri, furnizorilor de servicii, precum 

curierat, telecomunicații, IT, securitate, plăți și altele asemenea; 
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 avem obligații legale sau profesionale în acest sens – spre exemplu, putem divulga 

date către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și alte autorități/ 

instituții care ni le solicită; 

 în scopul exercitării sau apărării drepturilor și intereselor noastre legitime – spre 

exemplu, putem divulga date către avocați, contabili, experți; 

 ați consimțit să facem acest lucru (dacă este cazul). 

8. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră cu 

caracter personal? 

Vom respecta drepturile dumneavoastră și vom acționa cu promptitudine și în conformitate 

cu dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Aceste 

drepturi sunt, cu excepția cazului în care legea prevede altfel: 

 dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de 

prelucrare efectuate de către Noi, conform celor descrise în prezenta Politica de 

confidențialitate; 

 dreptul de acces, care presupune dreptul de a solicita accesul la informațiile 

dumneavoastră personale și de a solicita anumite informații în legătură cu 

prelucrarea lor; 

 dreptul de a solicita rectificarea, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără 

întârzieri nejustificate, de către Noi a datelor cu caracter personal inexacte/ 

nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; 

 dreptul de a solicita ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi 

uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: 

 datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care au fost colectate sau prelucrate și nu există alt temei juridic pentru 

prelucrare; 

 în cazul în care vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei legal 

pentru prelucrare; 

 în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să 

prevaleze; 

 în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

 în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea 

unei obligații legale. 

 dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, în măsura în care: 

 contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea 

corectitudinii datelor; 

 prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu 

caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

 nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 

unui drept în instanță; sau  
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 vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă 

drepturile legitime ale noastre prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. 

 dreptul la portabilitate, respectiv: 

 dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, 

folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și 

 dreptul ca aceste date să fie transmise de către noi către alt operator de date, 

în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. 

 dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazurilor în care noi putem demonstra 

că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra 

intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, 

exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

 dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 

prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

 dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal, în măsura în care considerați necesar. 

În mod rezonabil, folosim mijloace de stocare și securitate a datelor actualizate pentru 

păstrarea datelor dumneavoastră în siguranță în formă electronică și fizică pentru a proteja 

informațiile dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării 

necorespunzătoare sau împotriva divulgării, modificării neautorizate și a distrugerii ilegale 

sau a pierderii accidentale.  

Intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice inițierea 

sau executarea contractului încheiat între dumneavoastră și AXE-NOI STUDIO SRL. În acest 

caz, AXE-NOI STUDIO SRL este exonerata de răspundere. 

Pentru orice solicitări sau întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu 

caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă 

rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: arhitect.cristian@gmail.cm sau 

contact@axenoistudio.com .   

9. Actualizări Politica de confidențialitate 

Revizuim periodic Politica de confidențialitate și datele colectate, analizând în ce măsură 

păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau 

îndeplinirii obligațiilor legale de către AXE-NOI STUDIO SRL. Vă rugăm să consultați 

Politica de confidențialitate de pe Website pentru a vă informa cu privire la aspectele ținând 

de prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Ori de câte ori Politica de 

confidențialitate va fi actualizată, aceasta va fi publicată pe Website și va fi afișată data 

actualizării.  

Actualizat la data de 24.07.2020 


