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INFORMARE ACTIONARI  

Cu privire la prelucrarea date cu caracter personal apartinand actionarilor societatii 

PRODLACTA SA. 

Conform Regulamentului european 679/2016 PRODLACTA SA are obligaţia de a 

administra in condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe 

care le detine despre dumneavoastră în calitate de acţionar al companiei. 

Scopurile colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal ale acţionarilor sunt: 

înregistrarea in registrul acționarilor 

 verificarea prezenţei la adunările generale ale acţionarilor PRODLACTA SA 

 distribuirea de dividende conform numărului de acţiuni deţinute de fiecare acţionar în 

parte 

 realizarea comunicărilor oficiale legate de situaţia companiei de interes  

 verificarea calitatii  de acţionar 

 pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind popririle veniturilor acţionarilor 

 îndeplinirea altor obligaţii legale ale companiei, raportari legale, auditit etc. 
 

Accesul la informaţiile acţionarilor 

Datele dvs cu caracter personal sunt utilizate si transmise doar în scopurile şi acelor terţe 

părţi, unde este necesar,  pentru indeplinirea obligatiilor legale, iar societatea va lua măsurile 

necesare pentru a se asigura că datele  cu caracter personal sunt prelucrate, securizate şi 

transferate conform legii în vigoare. 

Furnizorii de servicii externi si organismele publice 

Daca vom însărcina alte companii şi/sau persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini 

care sunt necesare desafasurarii activitatii societatii, în numele nostru, si  în cadrul acordurilor 

de prelucrare a datelor furnizate pentru care v-aţi dat consimţământul explicit, ne vom asigura 

ca acestia vor respecta in totalitate legislatia specifica. Aceste informaţii nu pot fi folosite de 

aceştia pentru alte scopuri, decat cele prevazute in contract si sunt obligaţi să respecte 

confidenţialitatea datelor cu caracter personal. 

O institutie cu care PRODLACTA SA comunică pentru validarea datelor acţionarilor este 

Depozitarul Central S.A, singura companie abilitată din România să gestioneze datele 

acţionarilor iar acurateţea informaţiilor despre acţionari, deţinute de PRODLACTA SA. sunt cele 

comunicate de Depozitarul Central S.A. 
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Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest 

lucru este cerut de lege. De exemplu, societatea va răspunde solicitărilor din partea instanţelor 

judecătoreşti, organelor de aplicare a legii, agenţiilor de reglementare şi altor autorităţi publice şi 

oficiale, care pot include astfel de autorităţi şi din afara ţării de reşedinţă. 
 

Păstrarea datele cu caracter personal 

Stocăm datele cu caracter personal atata timp cat  este necesar pentru scopul pentru care 

le-am reţinut şi anume de a respecta obligaţiile pe care societatea PRODLACTA SA le are faţă de 

acţionarii săi. Nu stocam datele personale mai mult decat este legal si necesar. 
 

Drepturile  legale ale actionarului privind protectia datelor cu caracter personal 

Drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs.   

va respecta drepturile individuale stabilite prin lege, respectiv: 

 Dreptul de retragere a consimţământului: Puteţi retrage consimţământul pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment. 

• Dreptul la rectificare: Puteţi obţine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care 

vă privesc. Facem eforturi pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate 

şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale şi relevante, pe baza 

celor mai recente informaţii disponibile pentru noi. 

• Dreptul la restricţie: Puteţi obţine restricţia de prelucrare a datelor cu caracter personal, 

dacă: 

- contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care 

noi trebuie să verificăm exactitatea, 

- prelucrarea este ilegală şi solicitaţi restricţionarea prelucrării mai degrabă decât 

ştergerea datelor cu caracter personal, 

- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi 

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau vă opuneţi prelucrării 

în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale 

dvs 

 Dreptul de acces: Puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le 

deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu 

caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am 

colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dumneavoastră și cui i-au fost dezvăluite, 

dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter 

personal pe care le deținem despre dumneavoastră  
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 Dreptul la portabilitate: La cerere dvs expresa  vom transfera datele cu caracter personal 

către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic si legal 

 Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul 

în care: 

o datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au 

fost colectate, acela de actionar; 

o aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal și 

să vă exercitati  acest drept de obiecţie la prelucrare; 

o datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; 

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară: în vederea îndeplinirii unei obligații 

legale, pentru cerințele legale de păstrare a datelor, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 

unui drept. 

 Dreptul de opoziție:  Puteti obiecta –cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter 

personal, caz in care, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem 

demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru 

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.  

 Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare 

privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere 

pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare. 

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați Responsabilul societatii cu 

Protecția Datelor la adresa de email: dpo@prodlacta.ro 
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