INFORMARE
privind politica de
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1.

Preambul și declarații generale

1.1
Subscrisa MUREȘAN MITITEAN CLEJA – SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAȚI, cu sediul în
Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 33-35-37, Scara B, etaj 1, ap. B4, județul Cluj, având cod de
înregistrare fiscală 38952122, înregistrată prin Decizia Baroului Cluj nr. 132 / 2018, având cont în
lei RO21 BTRL RONC RT04 3773 3701 deschis la Banca Transilvania, BIC/SWIFT BTRLRO22,
legal reprezentată prin avocat coordonator Roxana Iuliana Cleja, menționată în continuare ca
Societatea,
1.2
Având în vedere prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în
special Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentul UE 679 / 2016, cunoscut ca
GDPR - acronimul de la General Data Protection Regulation) aplicabil din 25.05.2018, și normele
emise în aplicarea acestuia de către entitățile abilitate,
1.3
Confirmăm că avem ca Societate, și au și personal toți avocații care activează în
societatea noastră, precum și orice altă persoană cu care colaborăm, o deosebită grijă pentru
protecția datelor cu caracter personal legate de persoanele fizice care ne sunt Clienți, potențiali
Clienți, reprezentanții legali sau convenționali ai acestora sau ai furnizorilor noștri sau altor
parteneri contractuali, sau legate de alte persoane fizice.
1.4
Subliniem că aceste preocupări le-am avut și în lumina Legii 677 / 2001 aplicabilă până în
25.05.2018 și avem aceste obligații și în lumina GDPR, în mod automat, prin efectul legii, pe
durată nelimitată, fără nevoia asumării unor obligații contractuale exprese față de Dvs. sau alte
persoane pe această temă, deși asemenea obligații sunt prezente ca și clauze și în contractele
noastre de asistență juridică și în cele cu furnizorii și alte entități.
1.5
Declarăm că, în acest sens, respectăm toate dispozițiile legale privitoare la protecția
datelor cu caracter personal în calitate de operator de date cu caracter personal sau, uneori,
în calitate de împuternicit al operatorului de date cu caracter personal sau de operator asociat, și
punem în aplicare măsuri tehnice (ca de exemplu de securitate informatică, de securitate fizică a
sediului societății și a comunicațiilor), juridice (clauze specifice în contractele cu furnizorii și alte
entități) și organizatorice (instruire și verificare persoane, limitarea drepturilor de acces la ceea ce
e obiectiv necesar, reglementarea modului de lucru cu date cu caracter personal etc.) adecvate de
protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal,
care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale
sau ilegale de date, indiferent de forma și mediul lor de stocare.
1.6
Confirmăm că prelucrarea de date cu caracter personal o facem cu respectarea
principiilor prevăzute de art.5 din GDPR, și anume: prelucrare caracterizată prin legalitate,
echitate și transparență; cu colectare numai în scopuri determinate, explicite și legitime, și doar a
datelor adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar, exacte și actualizate; asignabile
prompt persoanei vizate; prelucrare cu măsuri de ordin tehnic și organizatoric adecvate în vederea
garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate, asigurând integritate și confidențialitate și totul
pe bază de responsabilitate.
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2.

Categorii de persoane vizate

Prelucrăm în mod curent date personale ale următoarelor categorii de peroane fizice:
2.1.
actuali, potențiali sau foști Clienți persoane fizice
2.2
actuali, potențiali sau foști reprezentanții legali sau convenționali de orice tip, precum și
asociați, membri, salariați sau alți afiliați ai actualilor, potențialilor sau foștilor Clienți și organelor
acestora în cazul persoanelor juridice sau entităților asociative fără personalitate juridică;
2.3
personalul propriu, colaboratorii persoane fizice și personalul și reprezentanții
colaboratorilor și furnizorilor MMC care sunt persoană juridică sau entități asociative fără
personalitate juridică;
2.4
adversari sau potențiali adversari, parteneri contractuali, salariați sau persoane fizice cu alt
tip de legătură cu Clienții noștri sau potențialii noștri Clienți, comunicați de aceștia sau terți sau
identificați de noi;
2.5
reprezentanții autorităților publice, presei și altor entități cu care interacționăm;
2.6
alte persoane fizice cu care intrăm în contact.
3.

Categorii de date prelucrate

3.1
Date de identificare și contact, incluzând unele sau toate următoarele categorii: numele de
familie și prenumele, cetățenia, domiciliul și, dacă e cazul, reședința, codul numeric personal, tipul,
seria, numărul, emitentul, data emiterii și termenul de valabilitate al actului de identitate, amprenta
semnăturii olografe, numărul de cont bancar, data și locul nașterii, prenumele părinților, genul,
imaginea foto portret / bust de pe actul de identitate, eventuale alte elemente de identificare
directă sau indirectă, numărul de telefon mobil sau fix de la domiciliu sau locul de muncă; adresa
de e-mail; username-ul pentru platforme social media și alte asemenea.
3.2
Date suplimentare cu caracter personal, incluzând unele dintre următoarele categorii, în
funcție de categoria de persoane vizate și de scopul prelucrării:
- studii, calificări, titluri academice, științifice sau profesionale;
- ocupația, locul de muncă, fișa postului, sarcini, evaluări și realizări profesionale, recompense;
- tipul, seria, numărul, emitentul, data emiterii unor acte care conțin date cu caracter personal, cum
ar fi acte de studii, certificate, adeverințe și alte asemenea;
- existența capacității de exercițiu restrânse sau absente, identitatea curatorului, tutorelui sau altui
reprezentant sau ocrotitor legal, dacă este cazul;
- calitatea de asociat / acționar / membru în diverse entități cu sau fără scop lucrativ, și funcții sau
calități deținute în acestea;
- cunoștințe de limbi străine, abilități diverse, hobby-uri, și pasiuni și preocupări în acest sens;
- imagini foto și video ce cuprind în mod identificat sau identificabil persoana fizică;
- identitate și amplasarea locului în care persoana vizată s-a aflat respectiv ruta și mijlocul de
transport cu care s-a deplasat, activitatea pe care a desfășurat-o sau persoana cu care s-a întâlnit
sau a interacționat în anumit fel la un anumit moment sau în anumit interval de timp;
- date de stare civilă, inclusiv relații de căsătorie, rudenie și afinitate, prietenie sau alte asemenea
relații interumane de drept sau de fapt;
- informații privind starea patrimonială, cum ar fi deținerea de proprietăți imobiliare și mobiliare,
creanțe și debite, operațiuni patrimoniale efectuate sau plănuite; existența de garanții reale sau
imobiliare, popriri și alte urmăriri sau executări silite;
- existența de diverse relații contractuale sau obligații legale specifice față de alte persoane;
- existența de divergențe, litigii sau potențiale litigii.
3.3
Categorii speciale de date cu caracter personal, ce pot să fie prelucrate în mod
excepțional, după caz, incluzând unele dintre următoarele categorii, în funcție de categoria de
persoane vizate și de scopul prelucrării:
- datele medicale, psihologice, genetice, biologice, biometrice;
- informații privind caracteristici, practici, origini, apartenențe, orientări sau convingeri în sfera
etnică, rasială, politică, religioasă, sindicală, ONG-istică, alimentară, sexuală;
- date privind încălcări ale unor norme și privind măsuri de siguranță, interdicții, decăderi și
restricții, sancțiuni disciplinare, civile, contravenționale sau penale sau proceduri în curs legate de
potențiale sancțiuni de acest tip.
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Scopurile prelucrării

Scopurile prelucrării pot fi, după caz:
4.1
redactarea contractului de asistență juridică, a actelor adiționale la acesta, a facturilor și
altor documente destinate Dvs. sau care se vor încheia cu Dvs.;
4.2
redactarea înscrisurilor în numele Dvs., potrivit mandatului încredințat;
4.3
înaintarea către instanțe și alte persoane juridice, persoane fizice și alte entități, din
România și din străinătate, în calitate de reprezentant convențional sau apărător a cererilor și altor
înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;
4.4
alte acte de executare a contractului de asistență juridică încheiat cu Dvs., inclusiv
realizarea diverselor activități avocațiale specifice și conexe în interesul Dvs.;
4.5
îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale derivând din încasarea onorariilor
avocațiale și avansurilor / deconturilor de cheltuieli;
4.6
îndeplinirea obligației profesionale avocațiale de ținere a evidenței contractelor încheiate de
forma de exercitate a profesiei de avocat.
4.7
îndeplinirea altor obligații specifice instituite de lege în sarcina avocaților;
4.8
comunicarea cu Dvs. și cu acele persoane fizice menționate la art.2.1.
4.9
realizarea interesului Dvs. de a beneficia de asistență juridică de tip consultanță sau
asistare / reprezentare avocațială;
4.10 realizarea interesului public de asigurare de servicii avocațiale și scopurilor legitime ale
avocatului, inclusiv îndeplinirea obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei și de evitare a
conflictelor de interese.
5.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de MMC numai pe perioada pentru care se justifică
tipul de prelucrări în cauză, conform prevederilor GDPR, durată care este specifică fiecărei
categorii de date cu caracter personal și depinde de scopul și temeiul prelucrării.
Durata concretă este stabilită conform cerințelor legale și regulamentare privind ținerea evidențelor
specifice profesionale avocațiale (ale contractelor de asistență, împuternicirilor, atestărilor / dărilor
de dată certă etc.) respectiv privind ținerea evidențelor specifice financiar-contabile și fiscale sau
altor norme specifice. Această durată include de regulă durata executării contractului cu Dvs. plus
termenul de prescripție pentru eventuale sancțiuni, executări de sancțiuni sau formularea de
pretenții derivând din acte sau fapte juridice civile sau norme legale, pe care le-ar putea ridica una
dintre părți, terții implicați sau organele fiscale.
Perioada de prelucrare va include sau coincide cu duratele de păstrare expres impuse de lege
pentru documente ce pot conține date personale, cum este cea de 5 ani pentru facturi și chitanțe
sau cea de 10 ani pentru registrele contabile și situațiile financiare sau pentru documentele
justificative financiar-contabile ce pot reflecta comiterea unei infracțiuni.
6.

Soarta datelor la încetarea prelucrării

Revizuim periodic datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este în continuare
necesară scopurilor anterior menționate și intereselor Dvs. încetând prelucrarea pentru datele
pentru care nu se mai impune păstrarea. La finalul duratei de prelucrare, informația respectiv
documentul în cauză ce incorporează datele cu caracter personal se restituie persoanei vizate sau
entității care a transmis datele respective, sau Arhivelor Naționale sau altei autorități sau instituții
abilitate de lege, sau se distruge sau anonimizează, după caz.
7.

Temeiul prelucrării

Temeiul prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le efectuăm este de regulă cel al
încheierii și executării contractului de asistență juridică și respectiv al îndeplinirii unei obligații
legale, conform art.6 alin. (1) lit. b) respectiv c) din GDPR și, mai rar, cel al îndeplinirii unei sarcini
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care servește unui interes public respectiv este efectuată în scopul intereselor legitime urmărite
de noi, de Client sau un terț, conform art.6 alin. (1) lit. e) respectiv f) din GDPR. În principiu nu
efectuăm prelucrări de date cu caracter personal în temeiul consimțământului acordat nouă de
persoana vizată, motiv pentru care nu efectuăm demersuri și proceduri de solicitare și obținere de
consimțământ al persoanei vizate.
8.

Destinatari

Datele personale deținute de noi le dezvăluim direct sau indirect altor persoane decât cele vizate,
dar exclusiv în interesul persoanelor vizate, în interesul legitim al Clientului nostru sau al Societății,
sau în cazurile expres prevăzute de lege, cum sunt cele de raportări la anumite autorități precum
ANAF sau ONPCSB.
9.

Drepturile persoanelor vizate

Reamintim persoanelor vizate de o prelucrare de către noi, inclusiv simpla stocare, a datelor lor cu
caracter personal, că, prin efectul legii, beneficiază de o serie de drepturi, ce includ dreptul de
informare (de a ști dacă procesăm date ale lor) și dreptul de acces (la acele date și la informații
precum categoriile de date, sursa de proveniență, scopul, temeiul, destinatarii / categoriile de
destinatari, perioada de prelucrare, drepturile efective avute legat de cele date / prelucrări),
dreptul la opoziție (față de prelucrarea având ca temei interesul public sau interesul legitim al
operatorului), dreptul de rectificare (corectare și completare a celor eronate / inexacte sau
incomplete), iar în anumite condiții și de dreptul de portare, dreptul de limitare temporară a
prelucrării și chiar la dreptul de ștergere a datelor.
10.

Precizări speciale

Nu supunem datele cu caracter personal prelucrărilor automatizate și nici nu le utilizăm pentru
realizarea de profile, cu atât mai puțin pentru luarea automată de decizii vizând o persoană fizică.
Nu prelucrăm date personale în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am
colectat și nici nu le cedăm unor terți nici pentru marketing direct nici în alt asemenea scop.
Utilizăm proceduri, echipamente, software și alte mijloace tehnice și organizatorice pentru
stocarea datelor în condiții adecvate de securitate și respectăm în mod strict secretul profesional,
ca valoare deontologică esențială, conform declarației de confidențialitate și clauzelor
contractuale, nedezvăluind date personale decât pentru realizarea intereselor Dvs. sau
îndeplinirea obligațiilor legale specifice.
Pagina noastră de Internet nu folosește cookies și nu face să fie prelucrate niciun fel de date cu
caracter personal.
11.

Contact și căi de acțiune

Informații specifice privind datele Dvs. personale deținute / procesate de noi și intervenția asupra
acestora, în condițiile legii, o puteți obține transmițându-ne un e-mail a cărui câmp "subiect" începe
cu sintagma "GDPR" pe adresa office@mmc-law.ro sau o solicitare scrisă pe suport de hârtie,
indicând datele Dvs. de identificare și elementele care știți sau considerați că îndreptățesc
solicitarea Dvs.
Rezolvarea nesatisfăcătoare de către noi a solicitării vă îndreptățește să vă adresați autorității de
stat de profil (ANSPDCP www.dataprotection.ro ), dar și Baroului Cluj și chiar justiției.
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