
Politica de confidențialitate CMP Lawyers 

Prezenta Politică de confidențialitate are rolul de a informa persoanele vizate despre tipurile de date cu 

caracter personal prelucrate de CAZACU, MANOLACHE, POPA SCA (în continuare ”CMP”), despre 

drepturile persoanelor vizate, precum și despre mecanismele utilizate de CMP pentru prelucrarea datelor 

cu caracter personal. 

1. Ce sunt datele personale și cum sunt colectate acestea de către CMP 

Datele cu caracter personal (“Date Personale”) reprezintă orice informație privind o persoană fizică 
identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, 
direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, număr de 
identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

CMP colectează date personale prin intermediul website-ului www.cmp-lawyers.com. 

2. Scopul și temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal 

(a) CMP prelucrează datele cu caracter personal introduse în mod voluntar de către persoanele vizate în 
formularul de contact, strict în scopul de a formula răspunsuri la întrebările adresate prin intermediul 
formularului. 

(b) CMP prelucrează adresele de e-mail introduse în secțiunea newsletter, strict în scopul transmiterii de 
informări legislative și comerciale (newsletter) către persoanele interesate. 

3. Categorii de date prelucrate 

In vederea îndeplinirii scopurilor de mai sus, CMP prelucrează următoarele categorii de datele personale: 

(a) Numele, prenumele și adresa e-mail a persoanei vizate, atunci când acestea sunt introduse în 
formularul de contact; 

(b) Adresa de e-mail introdusă voluntar în vederea transmiterii unui newsletter. 

4. Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal 

CMP nu prelucrează date cu caracter personal din categoriile speciale. 

5. Destinatari ai datelor personale 

CMP poate dezvălui datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către terți, pentru îndeplinirea unei 
obligații legale a operatorului sau pentru buna desfășurare a proceselor de la nivelul website-ului. 

Acești destinatari ai datelor pot fi: 

http://www.cmp-lawyers.com/


(a) Autorități publice (conform obligațiilor legale stabilite in sarcina CMP); 

(b) Instanțe de judecată sau arbitrale; 

(c) Furnizori de servicii IT sau WEB ai CMP. 

6. Perioada de retenție a datelor 

Datele Personale colectate de CMP vor fi prelucrate pentru perioada necesară formulării răspunsurilor la 
solicitări. Pentru primirea newsletter-ului, datele vor fi prelucrate până la notificarea de retragere din lista 
de distribuție. 

7. Drepturile persoanelor vizate 

Persoanele vizate ale căror date personale sunt prelucrate de către CMP își pot exercita următoarele 
drepturi: 

A. Dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de CMP; 

B. Dreptul de a obține din partea CMP, o confirmare a faptului ca prelucrează Datele Personale ale 
persoanei vizate și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații precum scopurile prelucrării, 
categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, 
perioada de stocare preconizată; 

C. Dreptul la rectificare a Datelor Personale inexacte sau completarea acestora; 

D. Dreptul la ștergerea Datelor Personale; 

E. Dreptul la restricționarea prelucrării, în condițiile legii; 

F. Dreptul la portabilitatea datelor, care constă în posibilitatea de a solicita CMP transmiterea Datelor 
Personale furnizate de persoana vizată; 

G. Dreptul de opoziție la prelucrarea Datelor Personale, în orice moment, în mod gratuit și fără nicio 
justificare în cazurile și în condițiile prevăzute de lege; 

H. În cazul în care datele sunt prelucrate în baza consimțământului dvs., aveți dreptul de a vă retrage 
consimțământul în orice moment, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment; 

I. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal (ANSPDCP); 

J. Dreptul de a vă adresa justiției. 



Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la literele a) - h) de mai sus, puteți înainta către CMP o cerere 
scrisă, datată și semnată, la Biroul CMP din București, str. Crișana nr. 21, 010827 sau puteți transmite o 
astfel de cerere pe e-mail, la adresa office@cmp-lawyers.com. 
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