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Politica de confidențialitate 

HempFlax Group B.V. (înregistrată la Camera de Comerț cu numărul 10145305, numărul de înregistrare 
a sucursalei 18551335), denumită în continuare: HempFlax, este activă (prin intermediul filialelor sale) 

în mai multe locații:  
 
Țările de Jos 
- HempFlax B.V., CIF 02332420 

- HemPure B.V., CIF 65049950 
 

Germania 
- Hempflax Deutschland GmbH, HRB 204206 
 
România 
- HEMPFLAX EUROPE S.R.L., CUI 31139980, J01/48/2013 
- DRONKERS GROND S.R.L., CUI 33104954, J1/290/2014 
- AGRAFICIENT S.R.L., CUI 31059733, J1/7/2013 

 
HempFlax consideră că protecția datelor dvs. cu caracter personal este foarte importantă. În această 
Politică de confidențialitate dorim să oferim informații clare și transparente despre modul în care 
gestionăm datele cu caracter personal. 
Facem tot posibilul pentru a vă proteja confidențialitatea și, prin urmare, gestionăm datele cu caracter 
personal cu mare atenție. HempFlax respectă în toate cazurile legile și reglementările aplicabile, inclusiv 

Regulamentul general privind protecția datelor. Aceasta înseamnă în orice caz că: 

- Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu scopul pentru care au fost 
furnizate; scopurile și tipurile de date cu caracter personal sunt descrise în prezenta Politică de 
confidențialitate; 

- Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este limitată numai la datele care sunt minim 
necesare pentru scopurile pentru care sunt prelucrate; 

- Vă vom solicita permisiunea expresă dacă este necesară pentru a vă prelucra datele cu caracter 

personal; 
- Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât protecția datelor dvs. cu caracter 

personal este garantată; 
- Nu vom transmite date cu caracter personal către terți decât dacă acest lucru este necesar 

pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost furnizate; 
- Suntem conștienți de drepturile pe care le aveți referitoare la datele dvs. cu caracter personal, 

precum și de obligația noastră de a vi le aduce la cunoștință și de a le respecta. 

 

La HempFlax suntem responsabili pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Dacă după 
citirea prezentei Politici de confidențialitate aveți alte întrebări referitoare la aceasta sau într-un sens 
mai general, sau dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să utilizați datele de contact de la finalul acestui 
document. 
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 
HempFlax a pregătit prezentări generale cu precizări privind datele cu caracter personal pe care le 
prelucrează. Se face o distincție între datele cu caracter personal generale și datele cu caracter personal 
speciale. Prezentarea clarifică scopul pentru care colectăm date cu caracter personal și temeiul pe care 
se bazează. De asemenea, specificăm perioada pentru care păstrăm datele. Perioadele de păstrare sunt 
determinate în temeiul legii și/sau al unei decizii corespunzătoare. Pentru mai multe informații despre 

Regulamentul general privind protecția datelor, accesați site-ul web al administrației centrale. 
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Furnizarea către terțe părți 
Putem furniza informațiile pe care ni le-ați furnizat către terți dacă acesta lucru este necesar pentru 
îndeplinirea scopurilor prevăzute mai sus.  
De exemplu, folosim un terț pentru: 

- A se ocupa de mediul nostru TIC și internet; 
- A se ocupa de administrația noastră (financiară); 

- A se ocupa de înregistrările noastre privind salarizarea; 
- A proteja bunurile noastre și pe ale dvs. cu ajutorul camerelor de supraveghere. 

 
Nu vom transmite niciodată date cu caracter personal altor părți cu care nu am încheiat un contract de 
prelucrare. Astfel de contracte de prelucrare includ, desigur, acordurile necesare cu aceste părți 
(persoane împuternicite de operatorul de date) pentru a vă proteja datele cu caracter personal. În plus, 

nu vom furniza datele pe care ni le-ați furnizat altor părți, decât dacă acest lucru este impus și permis 
de lege. Un exemplu în acest sens ar fi o solicitare din partea poliției pentru date (cu caracter personal) 
în contextul unei anchete. Într-un astfel de caz, trebuie să cooperăm și suntem obligați să furnizăm 
aceste date. De asemenea, putem partaja date cu caracter personal cu terți dacă ne-ați acordat 
permisiunea dvs. scrisă în acest sens. 
 
În cadrul UE 

Nu furnizăm date cu caracter personal părților care au sediul în afara UE. 
 
Minori 
Prelucrăm datele cu caracter personal ale minorilor (persoane cu vârsta sub 16 ani) dacă părintele, 

tutorele sau reprezentantul legal a acordat permisiunea pentru aceasta, în măsura în care legea impune 
acordarea permisiunii în acest sens. 
 

Perioada de păstrare 
HempFlax nu păstrează date cu caracter personal mai mult timp decât este necesar pentru scopul 
pentru care au fost furnizate sau se solicită în baza legii sau a unei excepții corespunzătoare. 
 
Protecție 
Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele cu caracter personal 

împotriva prelucrării ilegale; acestea includ următoarele măsuri, cu titlu de exemplu: 
- Toate persoanele care, în numele HempFlax, ar putea lua act de detaliile dvs., sunt supuse 

obligației de confidențialitate; 
- Pe toate sistemele noastre avem o politică bazată pe nume de utilizator și parolă; 
- Ne asigurăm că datele cu caracter personal sunt pseudonimizate și criptate dacă există motive 

pentru a face acest lucru; 

- Realizăm copii de rezervă ale datelor cu caracter personal pentru a le putea recupera în caz de 

incidente fizice sau tehnice; 
- Ne testăm și ne evaluăm regulat măsurile aplicate; 
- Angajații noștri sunt informați despre importanța protecției datelor cu caracter personal și au 

semnat un acord de confidențialitate. 
 
Drepturi referitoare la datele dvs.  
Aveți dreptul de a inspecta, corecta sau șterge datele cu caracter personal pe care le-am primit de la 

dvs. De asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (sau a unei părți a 
acestora) de către noi sau de către una dintre persoanele împuternicite de noi. De asemenea, aveți 
dreptul să solicitați ca datele pe care le-ați furnizat să fie transferate de noi către dvs. sau, la 
instrucțiunile dvs., direct către o altă parte. Vă putem solicita să vă dovediți identitatea înainte de a 
putea prelucra solicitările de mai sus. 
 

Dacă avem voie să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza permisiunii pe care ne-ați 
acordat-o în acest scop, aveți întotdeauna dreptul de a vă retrage această permisiune. Dacă doriți să ne 
contactați cu privire la drepturile dvs. referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm 
să utilizați datele de contact de mai jos. 
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Plângeri 
Dacă aveți o plângere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne 

contactați direct. Ne vom strădui să rezolvăm problema cu celeritate. Aveți întotdeauna dreptul de a 
depune o plângere la Autoritatea olandeză pentru protecția datelor [Autoriteit Persoonsgegevens], 
aceasta fiind autoritatea de supraveghere în domeniul protecției vieții private. 
 
Modificări 
Această declarație de confidențialitate poate fi modificată. Pot exista schimbări în natura datelor pe care 

le prelucrăm și privind scopul sau măsurile de securitate pe care le luăm. Ne propunem să ajustăm 

regulile referitoare la confidențialitate, în conformitate cu cele mai recente dispoziții legale. Vă invităm 
să consultați în mod regulat declarația noastră de confidențialitate. 
 
Întrebări 
Dacă aveți întrebări sau comentarii pe marginea Declarației noastre de confidențialitate, vă rugăm să ne 
contactați. 
 

Detalii de contact 
HempFlax Group B.V. 
În atenția responsabilului cu protecția datelor 
Hendrik Westerstraat 20-22 
9665 AL Oude Pekela 
 

Tel.: +31 597 615 516 | e-mail: hrm@hempflax.com 

 
Versiunea din decembrie 2019 


