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CONSIMTAMANT 

 

 Subsemnatul/a, nume: __________________________ prenume: ______________________, 

identificat cu (CI/ pașaport) ____ seria _________________ şi nr. _____________ , având 

domiciliul/reședința în str. _____________________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, 

localitatea ____________________________, sector/județ ___________________, cod poștal 

___________, telefon __________________, e-mail __________________________,  

 

 Prin prezenta, sunt de acord ca MOBEST SA  să colecteze şi să prelucreze copia de pe actul 

de identitate al subsemnatului(ei) precum şi numărul de telefon şi adresa de email în scopul 

menționat mai jos 

 

DA                                                                           NU 

 

Informații privind activitățile de prelucrare a copiei actului de identitate realizate de MOBEST SA : 

 

  

 Colectarea şi prelucrarea copiei actului de identitate este necesară pentru a preveni furtul de identitate 

şi pentru a asigura identificarea corectă a reprezentanților legali ai clienților persoane juridice cu care 

MOBEST SA  semnează contracte comerciale.  

 Copia actului de identitate va fi prelucrată în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile 

specificate, cu respectarea legislației aplicabile.  

 Datele de contact precum numărul de telefon si adresa de email vor fi prelucrate în condiții de 

siguranță de catre angajatii societatii si firmele de paza  în scopul menținerii relațiilor comerciale şi a 

securităţii bunurilor societăţii  

 Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal includ: (i) angajații societăţii; (ii) societăţi ce 

furnizează servicii de contabilitate, pază, arhivare şi juridice pentru MOBEST SA  ; (iii) instanțe de 

judecata sau arbitrale, precum şi autorităţi competente să cerceteze săvârșirea de fapte penale, la 

solicitarea acestora. Copia actului de identitate se va păstra pe teritoriul României şi nu va face 

obiectul unui transfer în alte tari.  

 In conformitate cu legislația în vigoare, persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi: dreptul 

de acces la datele personale, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), 

dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor dreptul la opoziție. Pentru 
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exercitarea acestor drepturi, persoana vizată se poate adresa MOBEST SA  cu o cerere scrisă, datată 

şi semnată la sediul menționat în contract sau la adresa de e-mail 

protectiadatelor@completsecuritysolutions.ro.  

 Datele cu caracter personale colectate de MOBEST SA  vor fi prelucrate: (i) pe toata perioada 

executării Contractului, (ii) ulterior încetării Contractului, pentru o perioada de 3 ani, (iii) ulterior 

expirării perioadei de 3 ani, în cazul în care păstrarea Datelor Personale colectate este necesară în 

conformitate cu legislația aplicabila în domeniu, însa fără a depăși durata maximă prevăzuta de 

aceasta.  

 Puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal al MOBEST SA la adresa de e-

mail protectiadatelor@completsecuritysolutions.ro, în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor.  

 Daca aveți o plângere sau o nelămurire cu privire la modul în care folosim datele dvs. cu caracter 

personal, vă rugăm să ne contactați în prima instanță la adresa de e-mail 

protectiadatelor@completsecuritysolutions.ro şi vom încerca să rezolvăm problema cât mai curând 

posibil. De asemenea, aveți dreptul ca în orice moment să depuneți o plângere la Autoritatea Națională 

de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal.  

 În măsura în care la o dată ulterioară doriți să vă retrageți consimţământul acordat prin prezentul 

acord, va puteți adresa în orice moment cu o solicitare către MOBEST SA.  

 In vederea reducerii riscului de fraudă, refuzul de a se colecta şi prelucra copia actului de 

identitate în scopul menționat va determina plata unei garanții suplimentare la încheierea 

contractului, garanție ce va fi returnată conform condițiilor contractuale.  

 

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat 

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail: 

protectiadatelor@completsecuritysolutions.ro sau poate fi adresata o cerere scrisa la adresa: Bucureşti, 

Str.Heliade intre Vii, nr.8, sector 2 

 

Data emiterii: 

 

Numele şi prenumele (în clar):    Semnătura:  


