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NOTA DE INFORMARE  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

BATTLEGROUP SRL, persoana juridica romana cu sediul social în Mun. Bucuresti Sectorul 4, 

str. Luica nr. 23, bl. M1, parter, ap. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa 

Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/11828/2014, CUI 33686470, email: office@battlegroup.ro, 

website www.battlegroup.ro, în calitate de operator de date cu caracter personal, vă adresează 

prezenta informare despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre 

drepturile ce vă revin potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 (Regulamentul general privind protecţia datelor, cunoscut şi 

prin prescurtarea GDPR sau RGPD, denumit în continuare „Regulamentul”) și legislației 

naționale privind protecția și securitatea datelor personale. 

BATTLEGROUP are calitatea de operator în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal a clientilor sai, deoarece stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a 

respectivelor date. Prelucrarea datelor dumneavoastra este efectuata exclusiv in scopul 

organizarii si desfasurarii de cursuri de formare profesionala. În scopul şi cu ocazia unei 

asemenea prelucrări, BATTLEGROUP depune toate diligenţele în vederea protejării datele 

dumneavoastră cu caracter personal prin măsuri conforme legislaţiei aplicabile.  

1. Datele cu caracter personal prelucrate 

În calitate de operator de date personale, BATTLEGROUP prelucrează următoarele date cu 

caracter personal ale cursantilor săi: 

(i) nume şi prenume; 
(ii) adresa de facturare; 
(iii) date de contact (număr de telefon si adresă de e-mail); 

 

BATTLEGROUP nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau 

etnică, opiniile politice sau convingerile filozofice, ori apartenența la sindicate a angajaţilor săi 

și nici date genetice, biometrice sau privind sanatatea, date privind viața sexuală sau orientarea 

sexuală ale unei persoane fizice ori date referitoare la condamnari penale sau savarsirea de 

infractiuni. 

2. Scopurile în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal 

BATTLEGROUP prelucrează datele cu caracter personal ale cursantilor sai în următoarele 

scopuri: 

2.1. Încheierea si executarea contractului de formare profesionala 

În vederea încheierii unui contract de formare profesionala cu dumneavoastră, BATTLEGROUP 

vă solicită datele personale enumerate la punctul 1 de mai sus. 
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2.2. Îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin operatorului  

BATTLEGROUP prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea îndeplinirii 

obligaţiilor legale ce îi revin, precum: 

(i) Conformarea cu obligatiile impuse de legislatia fiscala; 
(ii) Scopuri arhivistice. 

 

3. Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se întemeiază în principal pe 
următoarele prevederi legale: 
- articolul 6, alineatul 1, lit. b) din Regulament, în cazul prelucrărilor de date cu caracter 

personal necesare în vederea executării contractului de formare profesionala; 
- articolul 6, alineatul 1, lit. c) din Regulament, în cazul prelucrărilor de date cu caracter 

personal necesare în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ce revine BATTLEGROUP, în 
considerarea prevederilor incluse în legislatia fiscala. 
 

În cazuri specifice, în care o anumită prelucrare nu se poate încadra în prevederile art. 6 alin. 

(1) lit. b)-c) din Regulament, dar aceasta este necesară şi proporţională, prelucrarea se va 

efectua în baza consimţământului dumneavoastră prealabil, exprimat în mod specific, liber şi în 

mod informat.  

4. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 

BATTLEGROUP prelucrează datele cu caracter personal ale cursantilor în deplină conformitate 
cu prevederile legale, iar aceste date sunt transmise unor terţi doar în scopurile menţionate în 
secţiunea 2. În acest context, datele personale ale cursantilor sunt sau ar putea fi comunicate 
doar autorităților şi instituţiilor publice centrale/locale (Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, politie, parchete si instante de judecata). 

 

5. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal 

În calitate de prestator de servicii de formare profesionala, BATTLEGROUP va prelucra datele 

dumneavoastră cu caracter personal pe durata contractului de formare profesionala, precum şi 

timp de 3 ani după încetarea acestuia (pentru eventualitatea unor solicitări sau alt tip de 

acţiuni ulterioare încetării relaţiei contractuale).  

Cu toate acestea, în virtutea obligaţiilor sale legale, BATTLEGROUP va stoca şi arhiva anumite 

date cu caracter personal ale cursantilor săi pentru perioade mai mari. Conform legislaţiei din 

domeniul fiscal şi contabil (Legea nr. 82/1991, Codul fiscal, Codul de procedură fiscală şi 

legislaţia subsecventă), BATTLEGROUP are obligaţia de a păstra registrele şi documentele 

justificative ale operaţiunilor sale financiar-contabile timp de 5 sau 10 ani.  
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6. Drepturile ce vă revin în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu 

caracter personal 

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către Regulament, să va exercitați 

următoarele drepturi: 

Dreptul de acces la date Aveţi posibilitatea de a obține gratuit din partea 

BATTLEGROUP o confirmare privind prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal, precum şi acces la datele 

respective şi la informaţiile menţionate în art. 15 din GDPR.  

Dreptul de rectificare Aveţi posibilitatea de a solicita BATTLEGROUP corectarea 

şi/sau completarea datelor cu caracter personal ce vă privesc 

în măsura în care acestea sunt inexacte şi/sau incomplete.  

Dreptul de ștergere Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale 

într-un număr de situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt 

necesare în raport cu scopul pentru care au fost furnizate).  

Dreptul la restricționarea 

prelucrării 

Acest drept se poate exercita în situaţiile şi condiţiile 

prevăzute de art. 18 din Regulament. 

Dreptul la portabilitatea 

datelor 

Datele dvs. se află înregistrate în format fizic și/sau electronic, 

în baze de date prelucrate manual si automat. Aveti 

posibilitatea de a ne solicita furnizarea respectivelor date într-

un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit 

automat şi de a le transfera unui alt operator de date cu 

caracter personal. 

Dreptul de opoziție În temeiul acestui drept, aveţi posibilitatea de a vă opune, 

pentru motive legate de situația particulară în care vă aflaţi, 

prelucrării în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f), în condiţiile 

prevăzute de art. 21 din Regulament. 

Dreptul de a nu face 

obiectul unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrare 

automată, inclusiv crearea 

de profiluri. 

BATTLEGROUP nu ia decizii bazate pe prelucrarea automată a 

datelor dumneavoastră cu caracter personal si nici nu 

foloseste datele dumneavoastra pentru crearea de profiluri. 

 

Pentru informatii suplimentare despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter 

personal sau pentru exercitarea drepturilor dvs., puteti adresa o solicitare scrisa catre 

BATTLEGROUP S.R.L., la adresa de e-mail: dpo@battlegroup.ro.  
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