FORMULAR DE PARTICIPARE LA SELECTIA DE OFERTE IN PLIC INCHIS - IMOBILE OMV PETROM SA

SUBSEMNATUL (Nume/prenume)____________________________________________________
NR. TELEFON: ___________________________________________________________________
ADRESA E-MAIL: _________________________________________________________________
DORESC SA ACHIZIȚIONEZ IMOBILUL:_______________________________________________
(Menționați denumirea completă a proprietății) din județul____________________, având
NR. DE REFERINȚĂ (menționați nr. de referință al imobilului așa cum apare în
anunț)______________________________________

SUMA OFERITA ESTE DE ____________________________ RON / EURO, TVA inclus: DA / NU
(Menționați moneda ofertei și specificați dacă suma ofertată include sau nu TVA)

NUME ÎN CLAR ȘI SEMNATURĂ:

DATA:

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de OMV Petrom S.A., în calitate de
operator de date pentru activele sale, în acord cu dispozițiile Regulamentului General de Protecția
Datelor nr. 679/2016 (GDPR). Vă rugăm să consultați nota de informare cuprinsă în anexă la acest
formular.

IMPORTANT: Oferta va fi transmisa in plic inchis, STRICT departamentului responsabil cu
administrarea vanzarii proprietatii respective.
Mentionati pe plic Nr. de referinta al proprietatii ofertate, adresa completa a destinatarului si mentiunea
confidential!
OMV
Petrom
S.A.
Societate administrată
în sistem dualist
tel: +4(021) 402 22 01
www.petrom.com

Petrom City,
Strada Coralilor, nr. 22, cod
poștal 013329,
Sector 1, București, ROMÂNIA

Atribut fiscal R,
C.U.I. 159 0082,
RC J40/8302/1997
Capital social vărsat
și plătit:
5.664.410.833,50 lei
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Nota de informare privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
În procesul de participare la selecție, Companiile colectează anumite informații (“date cu caracter personal”) referitoare la persoane fizice
identificate sau care pot conduce la identificarea persoanelor fizice (atunci când oferta este depusă spre exemplu, de către o companie),
date furnizate de utilizatorii prezentului site web în mod direct (ex. nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală)
sau indirect (ex. adresă IP).
În vederea încheierii contractului ca urmare a declarării ofertei câștigătoare, vom prelucra datele cu caracter personal furnizate în
vederea încheierii contractului, inclusiv date de identificare necesare pentru aceste formalități și, după caz, cerute de normele financiare /
fiscale / contabile.
Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate numai în spațiul Uniunii
Europene ("UE") sau Spațiul Economic European ("SEE").
Termenul de păstrare a datelor
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada de timp necesară în scopurile de prelucrare prezentate mai
sus și cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligație legală
de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect. Considerăm că
activitățile de prelucrare prezentate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pentru următoarele perioade:
Securitatea prelucrării datelor
Companiile vă informează că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate în scopul asigurării unei
prelucrări sigure și securizate a datelor cu caracter personal.
Drepturile persoanelor vizate
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:










Dreptul de a accesa datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține o confirmare dacă datele dumneavoastră
sunt prelucrate și, dacă răspunsul este afirmativ, de a primi acces la tipul de date cu caracter personal și la condițiile de
prelucrare, prin adresarea unei cereri în acest scop către operatorul de date;
Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea să solicitați, prin transmiterea
unei cereri în acest scop la operatorul de date, corectarea datelor personale incorecte, completarea datelor incomplete sau
ștergerea datelor cu caracter personal;
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;
Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare atunci când prelucrarea are loc pe bază de consimțământ, fără a
afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
Dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor din motive legate de situația dumneavoastră specifică, atunci când prelucrarea se
bazează pe interes legitim, și de a obiecta în orice moment la prelucrarea datelor în scopuri directe de marketing;
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv stabilirea de profiluri, care produce
efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului
într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator,
dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau conform unui contract și se efectuează prin mijloace
automate;
Dreptul de a prezenta reclamații autorității de protecție a datelor și dreptul de adresare către o instanță de judecată
competentă.

Contact
Orice întrebare privind aceste subiecte poate fi adresată operatorului de date la următoarea adresă:
Responsabilul cu Protecția Datelor, Petrom City, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, 013329 Bucureşti, România, privacy@petrom.com.
Pentru mai multe detalii și informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate
pe site-ul nostru https://www.omvpetrom.com/ro/termeni-conditii-protectia-datelor.
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