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DISCLAIMER/ POLITICA DE 
CONFIDENȚIALITATE 
ACT DE RENUNȚARE  

Informațiile furnizate pe acest site apartin SCPA Hirsch Marinescu & Partners (în continuare 
”HMP”) si au scop informativ general. Aceste informatii nu constituie consultanță si nici nu pot fi 
asimilate consultanței de orice fel, pentru cititorii săi, în special nu va fi creată automat o relație 
avocat-client. Primirea informațiilor prezentate pe acest site precum si orice e-mail sau altă 
comunicare electronică trimisă către HMP sau avocații săi prin intermediul acestui site web nu 
constituie consultantă si nici nu nu va crea o relație avocat-client. 
 
Autorul ori HMP, in calitatea sa de operator al site-ului; se străduiește să examineze cu atenție 
conținutul oferit și să-i prezinte cât în cea mai bună manieră și conform credinței actuale, 
complete și exacte la data la care acestea au fost comunicate. Cu toate acestea, orice 
responsabilitate, care poate rezulta din utilizarea (sau neutilizarea) informațiilor furnizate în 
acest sens, este exclusă. 
 
Website-ul nostru se poate conecta la link-uri externe din alte site-uri asupra cărora subscrisa nu 
are niciun control. Același lucru este valabil și pentru site-urile externe care fac legătura cu 
această pagină prin intermediul unor hyperlink-uri. Aceste site-uri externe sunt legate de site-ul 
nostru pentru a avea un acces mai ușor la informația oferită pe site, cititorilor noștri. Aceste site-
uri web au propria Politica de confidențialitate, pe care la momentul conectării pe acestea va 
trebui să agreeași acestor politici ori link-rui. Recomandăm citirea politicilor acestor site-uri terțe. 
HMP nu poate fi obligata si nici trasă la răspundere, în niciun fel, pentru aceste politici sau 
legături, având în vedere că nu avem cum să controlam site-urile terțelor părți. 
Nici un utilizator al acestui site web nu ar trebui să acționeze sau să se abțină de la a acționa doar 
pe baza informațiilor furnizate pe acest site, fără a solicita consultanță juridică din partea unui 
avocat din jurisdicția competentă. 
Verificăm cu atenție toate informațiile publicate pentru acuratețe și depunem eforturi pentru a 
le menține acuratețea. Cu toate acestea, HMP nu acceptă nicio responsabilitate și își declină 
expres răspunderea în ceea ce privește încrederea în informațiile sau opiniile publicate pe acest 
site și din acțiunile întreprinse sau care nu au fost luate pe baza conținutului publicat. 
Rezultatele anterioare nu garantează un rezultat similar. 
Declarația de protecție a datelor și informațiile privind protecția datelor este în conformitate cu 
art. 13 Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). 
 
ACTUALIZAREA SITE-ULUI 

HMP poate, din când în când, să dezvolte și să furnizeze actualizări ale serviciilor site-ului, care 
pot include actualizări, corecții de erori și/sau noi caracteristici (colectiv, inclusiv documentația 
aferentă vor fi denumite "Actualizări"). Actualizările pot, de asemenea, modifica sau șterge în 
totalitate anumite funcții și funcționalități ale site-ului. Prin accesarea site-ului sunteți de acord 
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că nu avem nicio obligație de a furniza o actualizare sau de a continua să furnizăm sau să activam 
anumite caracteristici sau funcționalități. Veți descărca și instala cu promptitudine toate 
actualizările și confirmați și sunteți de acord că serviciile Site sau porțiuni ale acestora pot să nu 
funcționeze corect dacă nu reușiți să faceți acest lucru. De asemenea, sunteți de acord că toate 
actualizările vor fi supuse Termenilor și condițiilor, cu excepția cazului în care se prevede altfel în 
termenii asociați cu această actualizare. HMP își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica, 
suspenda sau întrerupe Serviciile Site-ului sau orice parte a acestuia fără notificare. Sunteți de 
acord că HMP nu va fi răspunzător față de dvs. sau de către terți pentru modificarea, suspendarea 
sau întreruperea Serviciilor Site-ului sau a oricărei părți a acestora. 
 
POLITICA DE CONFIDENTIALITATE  

Protecția datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, procesăm datele 
dvs. exclusiv pe baza dispozițiilor legale aplicabile, a Regulamentului general european privind 
protecția datelor (RGDP), dar și a Statutului profesiei de avocați și a legislației contabile. 
 
Utilizarea acestui site web nu necesită, în general, divulgarea datelor personale ale cititorilor, 
altele decât datele strict necesare pentru procesarea contractelor, dacă s-au convenit asupra 
tuturor condițiilor din mandat. Noi înregistrăm doar informațiile furnizate de furnizorul dvs. de 
internet, incluzând în special adresa dvs. IP și timpul și durata vizitei dumneavoastră. Aceste 
informații sunt salvate în timpul vizitei dvs. și analizate numai în scopuri statistice, sub protecția 
strictă a anonimatului. 
 
Alte date cu caracter personal sunt colectate numai cu aprobarea dvs. explicită acordată în 
legătură cu serviciile oferite pe site-ul nostru (de exemplu, portal de carieră, informații despre 
evenimente, buletine de știri). Utilizăm aceste informații numai în scopul specific al serviciului 
individual și în conformitate cu legile aplicabile. 
 
Puteți solicita întotdeauna informații despre datele dvs. personale înregistrate și stocate de noi 
și aveți dreptul să corectați și să ștergeți aceste date în orice moment, precum și să vă retrageți 
aprobarea pentru a vă colecta și utiliza datele dvs. personale. 
În orice caz, vă rugăm să ne contactați la adresa dataprotection@nhp.ro . 
În următoarea politică de confidențialitate, vă informăm despre cele mai importante aspecte ale 
procesării datelor legate de: 
a) inițierea unei relații de mandat, precum și a unei relații de mandat existent (denumită în 
continuare "profesie juridică") 
b) utilizarea / vizita site-ului nostru 
c) activitățile de marketing ale HMP 
d) Procedura de aplicare 
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1. Cum să ne contactați 
SCPA Hirsch Marinescu & Partners, Theodor Aman 27, mansardă, nivel 2, Sector 1, București. 
T +40 21 311 55 74, E-Mail: dataprotection@nhp.ro (în continuare denumită "HMP"). 
HMP este o societate civilă profesională  de avocați organizată și funcționând în conformitate cu 
Legea privind profesia de avocat Nr.. 51/1995, având sediul social în București, Str. Thedor Aman 
Nr. 27, Mandardă, Nivel 2, Sector 1.  
HMP se supune regulilor Baroului București și a reglementărilor relevante emise de Uniunea 
Națională a Barourilor din Romania. 
Obiectul de activitate al HMP este de a practica profesia de avocat si activitățile conexe, inclusiv 
toate și orice activități pentru desfășurarea activitățtii de avocat, astfel cum sunt prevăzute în 
art. 3 din Legea 51/1995. 
Societatea este reprezentată de către doamna avocat Raluca Marinescu, care de asemenea are 
si calitatea de asociat. 
Acest site web este un mijloc de comunicare și se adresează clienților sau potențialilor clienți 
precum și altor persoane interesate de probleme juridice. Acest website isi propune să ofere 
informații despre HMP precum infromații referitoare la problemele din practică, pentru a fi aduse 
la cunoștința utilizatorilor. 
 

2. Datele cu caracter personal 
Datele cu caracter personal în sensul Regulamentului de Protectie a Datelor Personale (denumit 
in continuare RGPD) înseamnă orice informații 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 identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale; 
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3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 
 
Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate de către noi pentru următoarele scopuri:  
a) Prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal va avea loc numai în contextul unui 
mandat sau a unor relații contractuale viitoare cu privire la (potențialii) clienți, părți adverse sau 
alte părți interesate cum ar fi instanțele judecătorești, autoritățile publice precum și 
colaboratorilor.  
b) Pentru funcționarea și optimizarea website-ului nostru. 
c) In scopuri de marketing, HMP se foloseste de datele cu caracter personal pentru: trimiterea și 
a informațiilor privind inovațiile și evoluțiile legale actuale, respective a articolelor specializate 
ale experților HMP în domeniile lor de activitate, materializate în buletine informative, precum și 
trimiterea de invitații la evenimentele HMP și, unde este cazul, la seminariile HMP gratuite /cu 
titlu oneros, precum și organizarea acestor evenimente; pentru a felicita organizatorii 
evenimentelor la care HMP participă. 
d) Pentru evaluarea aptitudinilor profesionale și personale ale solicitanților pentru posturile 
vacante din cadrul HMP 

4. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
În conformitate cu prevederile art. 9 alineatul (2) litera (a) RGPD, prelucrarea datelor în domeniul 
de activitate a profesiei de avocat (a) este legală atât timp cât aceaste date sunt prelucrate cu 
scopul îndeplinirii contractului sau a măsurilor precontractuale cu potențialii clienți, în temeiul 
unei obligații legale astfel cum e prevazut în articolul 6 alineatul (1) litera (c) dinRGPD, respectiv 
pentru exercitarea unei sarcini de interes public astfel cum e prevăzut în articolul 6 alineatul 1) 
lit. (e) din RGPD, și anume transmiterea datelor către Institutul Național de Statistică din 
România, dacă este necesar, precum și datele analitice colectate în scopuri statistice, dar și 
afirmarea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale în temeiul art. 9 alin. Parag. 2, lit. f din 
RGPD.  
 
Prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni sau la 
măsuri de securitate conexe, în special cu privire la suspiciunea de săvârșire a infracțiunilor, 
precum și asupra condamnărilor penale sau a măsurilor preventive, are loc în conformitate cu 
articolul 10 din RGPD. 
 
Dacă sunteți deja sau doriți să deveniți client al HMP, adică dacă doriți să aveți sau aveți un 
contract existent, sunteți obligat - datorită contractului cu HMP - să furnizați anumite date 
personale necesare executării mandatului acordat. Refuzul de a acorda informații cu caracter 
personal în scopul încheierii contractului de asistență juridică conduce la imposibilitatea de a 
oferi servicii juridice de către HMP.  
 
Totodată, în conformitate cu articolul 6 alin.(1) lit.(f) din RGPD, prelucrarea datelor pentru 
funcționarea și optimizarea website-ului nostru (b) se bazează pe interese legitime, și anume 
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interesul legitim al HMP în operarea și optimizarea site-ului web și operatiuni de marketing, cu 
excepția înregistrărilor pentru newsletter-ul HMP și evenimentele HMP, pentru care este 
prevăzut un regim special conform RGDP si pentru a căror date se prelucrează conform punctului 
(c) de mai jos. 
 
Rețineți că adresa dvs. este detectată doar parțial pe baza adresei dvs. IP și, prin urmare, nu are 
loc nicio conexiune la datele personale în vederea analizarii utilizării site-ului nostru. (Pentru a 
vedea la ce date ne referim și la ce software ne referim in această declarație de confidențialitate, 
consultați "Protocoalele serverului Web", articolul 11 și "Analiza web", punctul 12). 
Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopurile de marketing ale HMP (c)  va fi 
realizată prin consimțământul expres oferit de dvs. în conformitate cu articolul 6 (1) un GDPR cu 
respectarea principiului interesului legitim în temeiul dispoziției menționate mai sus, și anume 
interesul HMP în activitățile de marketing și emiterea de informații despre inovațiile relevante 
din punct de vedere legal prin transmiterea de buletine informative. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea recrutarii de personal (d), va avea loc in 
baza consimțământului expres oferit de dvs. în conformitate cu prev. art. 6 alin. (1) lit. a) din 
RGPD. Aceste prevederi se aplica deopotrivă si măsurilor precontractuale în conformitate cu art. 
6 alin. 1 lit. b) RGPD, precum si cu respectatea principiului interesului legitim astfel cum e 
prevăzut în art. 6 alin. (1) lit. f) din RGPD. Interesul HMP in prelucrarea de date cu caracter 
personal in vederea recrutării este de a identifica abilitatile profesionale ale candidatilor in raport 
cu pozitia deschisă în cadrul companiei pentru alegerea persoanei potrivite pozitiei deschise.  
 

5. Recipients of the data 
Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite următoarelor persoane: 
 
a) În cadrul activității profesioanale desfășurate de HMP: clienți, părți adverse, terți implicați în 
serviciile juridice (de exemplu notari, înlocuitori), instanțe și autorități, inclusiv autorități fiscale, 
UNBR, Baroul București, societăți de asigurări, bănci, companiilor de consultanță fiscală și audit 
ai  clienților. 
b) Funcționarea și optimizarea website-ului nostru: 
Gazduirea site-ului este realizat de furnizorul: iNES GROUP SRL, Adresa IP: 89.149.33.22, Nume 
servere: ns4.rezolvit.ro, ns3.rezolvit.ro, webmaster@ns4.rezolvit.ro, centrul de calculatoare fiind 
situat in Bucuresti.  
In cadrul HMP, serviciile IT de întretinerea și repararea a website-ului sunt realizate de 11 AM 
Media SRL, furnizorul nostrum având acces la datele cu caracter personal detinute de HMP ca 
parte a serviciilor IT, însă pentru care sunt oferite garanții de confidențialitate corespunzătoare, 
conform clauzelor contractuale inserate.  
HMP se obligă să nu divulge datele dvs. cu caracter personal terților, cu excepția cazului în care 
biroul de avocatură este obligat în mod legal să facă acest lucru sau în conformitate cu o hotărâre 
judecătorească. 
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c) Operațiuni de marketing in cadrul HMP. Pentru a obține informații legate de evoluția legislației 
într-un anumit domeniu în care HMP poate oferi îndrumări sau informații cu privire la modificările 
legii, utilizatorii trebuie să se înregistreze si sa isi exprime consimtamantul expres pentru primirea 
informațiilor. Pentru a primi ultimele stiri si informații trebuie să te abonezi la actualizările 
noastre pe pagina de pornire a site-ul.  
Prin abonare, se va colecta si prelucra doar adresa de e-mail a dvs. și numai în scopul arătat în 
secțiunea 3-a a prezentei Politici. 
 

6. Transmiterea de date cu caracter personal către o țară terță 
 
În cadrul relației contractuale și al activității precontractuale (potențiali clienți), este posibil să fie 
necesar ca datele cu caracter personal să fie transmise altor companii din afara României, precum 
și din afara Spațiului Economic European. În unele dintre aceste țări există un nivel mai scăzut de 
protecție a datelor decât în Uniunea Europeană. Atunci când HMP transmite datele cu caracter 
personal, vor fi luate măsuri de protecție corespunzătoare pentru transferul de date și pentru a 
asigura o protecție adecvată, aceste date fiind subiectul unei acceptari suplimentare sau după 
caz exprese din partea dvs. Oricând puteți solicita o copie a măsurilor de protecție a datelor de 
la avocatul cu care colaborați sau ați colaborat, precum și de la avocatul coordinator al societății 
HMP.  
 

7. Durata de stocare a datelor cu caracter personal 
Datele cu caracter personal pe care le prelucram vor fi stocate până la atingerea scopului 
pentru care au fost colectate.  
 
Criteriile de stocare si păstrare a datelor cu caracter personal sunt: 
a) In ceea ce privește activitatea profesiei de avocat: Pe toată durata mandatului acordat 
societății HMP pentru stocarea datelor și reprezentarea dvs. și ținând seama de perioadele de 
păstrare impuse de legislația economică și fiscală, durata de stocare a anumitor date poate dura 
până la minim 5 ani, iar altele și până la cincizeci de ani, conform prevederilor specifice. 
Arhivarea și păstrarea registrelor contabile și a celorlalte documente financiar-contabile se 
efectuează conform prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015, în 
vigoare de la 1 ianuarie 2016.  
De asemenea, HMP va stoca și păstra datele cu caracter personal în scopul respectării 
prevederilor legale cu privire la îndeplinirea obligațiilor de probă în legătură cu prevenirea spălării 
banilor și finanțarea terorismului precum și pe toata perioada de prescripție a plângerilor, 
respectiv până la 10 de ani, în funcție de temeiul juridic al dispozitiilor art. 16-20 ale Legii Nr. 656 
Republicată din 7 decembrie 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului Cuprinde toate 
modificările aduse actului oficial publicate în M.Of., inclusiv cele prevăzute în Legea nr. 125/2017, 
publicată în M.Of. Nr. 415/06.06.2017). 
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b) Funcționarea și optimizarea site-ului nostru web: Nu sunt stocate date personale pentru 
statisticile vizitatorilor. Numai atunci când vă înregistrați pentru evenimentele HMP și buletine 
informative (stiri), datele dvs. personale vor fi procesate (pe durata stocării, a se vedea mai jos 
punctul 7.c.) 
c) De către departamentul de Marketing al HMP: Odată înregistrați pentru acest serviciu oferit, 
datele utilizatorilor care și-au exprimat expres acordul de prelucrare pentru a beneficia de acest 
serviciu vor fi stocate până la revocarea consimțământului dat în acest sens. 
d) In ceea ce priveste procedura de recrutare: Datele vor fi salvate până la un an de la terminarea 
procesului de recrutare, dacă în urma recrutării nu se ajunge la o perfectarea unei relații 
contractuale. În cazul acordării consimțământului în mod expres pentru a fi păstrate în baza 
noastră de date, datele dvs. cu caracter personal vor fi pastrate până la solicitarea dvs. de a le 
șterge.  
  

8. Drepturile dumneavoastră 
:  

 de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii; 

 de acces la datele dvs. cu caracter personal; 

 de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal; 

 de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat; 

 de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, 
actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal 
prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în 
mod gratuit și fără justificare; 

 de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie. 

 Dreptul de a solicita transmiterea datelor dvs. către terți. 
În cazul în care apar modificări ale datelor dvs. personale, vă rugăm să ne comunicați aceste 
modificări. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. încalcă legea privind protecția 
datelor sau că reclamațiile dvs. privind protecția datelor au fost încălcate într-un fel, aveți 
posibilitatea formulării unei plângeri în fața autorității pentru protecția datelor cu caracter 
personal. Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dvs., puteți să solicitați oricând 
revocarea acestuia în scris la următoarea adresa de e-mail: dataprotection@nhp.ro .  
Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea datelor prelucrate pe baza 
consimțământului dvs până la retragere. 
 

9. Legăturile cu alte website-uri (Plugin-uri) 
Website-ul nostru este în conexiune si cu alte website-uri(“plugin-uri”) din următoarele rețele 
sociale: - LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Departament juridic (Politica de 
confidențialitate și acordul utilizatorului) Wilton Plaza Wilton Place Dublin 2 Irlanda - https: 
//www.linkedin. com / help / linkedin / answer / 79728? Lang = RO. Dacă vizitați un site web care 
conține o astfel de conexiune, browserul dvs. stabilește o conexiune directă la serverele LinkedIn. 

mailto:dataprotection@nhp.ro
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Conținutul conexiunii este transmis de furnizor direct din browserului dvs., și integrat de acesta 
din urmă pe site-ul prin intermediul site-ului nostru, chiar dacă nu aveți un profil pe rețelele 
sociale sau nu sunteți conectat cu profilul dvs. Dacă sunteți conectat (ă) la aceste rețele sociale, 
furnizorul poate atribui vizita site-ului nostru la profilul dvs. din rețelele sociale respective. 
În cazul interacțiunilor cu conexiunile dintre website-uri, de exemplu atunci când faceți clic pe 
butonul "Like", informațiile corespunzătoare sunt, de asemenea, transmise direct pe un server al 
furnizorilor de rețele sociale și stocate acolo. 
În plus, informațiile din rețeaua socială vor fi publicate în contul dvs. și afișate acolo în contactele 
dvs. 
 

10. Legături către alte site-uri web 
Site-ul nostru conține, de asemenea, link-uri cătrealte site-uri web. Cu toate acestea, politica de 
confidențialitate descrisă aici nu se aplică acestor site-uri web. Prin urmare, vă solicităm să vizitați 
direct aceste site-uri web pentru a obține informațiile de protecție a datelor pentru respectivele 
site-uri web. 
HMP nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio acțiune întreprinsă pe aceste site-uri web sau 
pentru conținutul acestora. 
 

11. Înregistrările serverului Web 
Serverul web stochează numai date anonime, cu excepția cazului în care vă conectați la site-ul 
nostru pentru newsletterul HMP sau pentru evenimentele HMP (cum ar fi seminariile HMP). În 
acest caz, datele personale pe care le-ați introdus, adresa IP și numele utilizatorului sunt stocate.  
HMP stochează datele anonime din motive tehnice, precum și pentru evaluarea și analiza 
statistică în vederea optimizării site-ul nostru. 
Informații suplimentare privind stocarea datelor cu caracter personal în contextul 
departamentului de marketing al HMP pot fi găsite în această politică de confidențialitate din 
secțiunea 13 "Buletine informative (știri)". Mai multe informații despre durata stocării pot fi 
găsite în secțiunea "Durata stocării datelor", punctul 7c ). 
 

12. Analiza Web 
Site-ul nostru utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Inc. ("Google"), cu sediul social 
în Amphitheatre Parkway Nr.1600, Mountain View, CA 94043, Statele Unite prin 
https://www.google-analytics.com/analytics.js. 
Datele stocate în acest mod sunt procesate în centrul de date al Google Inc. și nu există transmisii 
de date către o țară terță. Analiza web utilizează cookie-uri care permit o analiză a utilizării site-
ului de către utilizatori. Acestea sunt fișiere text mici stocate pe dispozitiv utilizând browserul și 
care nu afectează utilizatorul. 
Prin intermediul cookie-urilor se stochează următoarele date: tipul și versiunea browserului; 
Sistemul de operare folosit; site-ul web din care ne vizitați (URL-ul referrer); Paginile și fișierele 
pe care le accesați pe site-ul nostru; dacă este cazul, site-ul pe care îl vizitați după al nostru 
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(făcând clic pe o legătură externă de pe site-ul nostru); Data și ora, adresa IP, într-o formă 
anonimă și abreviată. Adresa dvs. IP nu va fi înregistrată personal ci doar sub forma anonimă, 
astfel încât să fie posibilă numai o atribuire specifică țării. 
Unele module cookie rămân stocate pe dispozitiv până când le ștergeți. Ele ne permit să 
recunoaștem browser-ul dvs. la următoarea vizită. 
Puteți preveni stocarea cookie-urilor prin configurarea browserului, astfel încât să nu se stocheze 
niciun cookie. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea site-ului nostru. 

13. Buletinele Informative (Stiri) 
Aveți posibilitatea să vă abonați la buletinul nostru informativ (Stiri) prin intermediul website-
ului nostru și astfel să primiți cele mai noi informatii despre problemele și evenimentele juridice.  
Pentru a vă abona, este necesar să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal  precum si sa va 
exprimati consimtamantul expres cu privire la utilizarea acestora date în scopul primirii 
buletinelor informative.  
Oricând și fără vreo justificare aveți posibilitatea să revocați consimtâmantul dat pentru primirea 
buletinelor informative, făcând clic pe link-ul din buletin sau prin e-mail la 
dataprotection@nhp.ro. 
De îndată ce ați apăsat link-ul, veți fi dezabonat de la primirea buletinelor informative, datele dvs. 
fiind sterse.  

14. Securitatea datelor și securitatea cibernetică  
Protecția datelor dvs. cu caracter personal are loc prin măsuri de precauție organizaționale și 
tehnice adecvate. Datele dvs. sunt găzduite de furnizori din România. Atât HMP cât și furnizorii 
folosesc măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele colectate 
împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesului persoanelor neautorizate. 
În ciuda eforturilor noastre de a menține un nivel corespunzător ridicat de diligență, nu se poate 
exclude faptul că informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul Internetului vor fi vizualizate 
și utilizate de către alte persoane. 
Vă rugăm să rețineți că, prin urmare, nu acceptăm nicio răspundere pentru divulgarea 
informațiilor din cauza erorilor nedorite în transmiterea datelor și / sau a accesului neautorizat 
al terților (de exemplu, hacking pe contul de e-mail sau telefon, interceptarea faxurilor). 
 

15. Modificări ale politicii de confidențialitate  
Ca parte a dezvoltării continue, această politică de confidențialitate va continua să fie ajustată. 
Modificările vor fi anunțate pe site-ul nostru în timp util. Prin urmare, trebuie să accesați periodic 
această politică de confidențialitate pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune. 
În vigoare din : 9 Mai 2018 


