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Politică de Confidențialitate – Furnizori 
 
Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru Blackfire SRL. Această Politică de 
Confidențialitate explică modul în care gestionăm și procesăm datele dumneavoastră cu caracter 
personal atunci când colaborăm cu dumneavoastră sau cu compania dumneavoastră. 
 
Această Politică de Confidențialitate explică abordarea noastră cu privire la orice date cu caracter 
personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care le-am obținut de la terți și scopurile 
pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, stabilește drepturile 
dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
Putem colecta date cu caracter personal de la dumneavoastră pe parcursul activității noastre, inclusiv 
atunci când ne contactați sau solicitați informații de la noi sau ca urmare a relației dumneavoastră cu 
unul sau mai mulți dintre angajații sau partenerii noștri. 
 
 

1. Cine este responsabil pentru datele cu caracter personal?  
 

2. Ce date cu caracter personal colectăm?  
 

3. Cum folosim datele cu caracter personal?  
 

4. Cui îi permitem accesul la datele cu caracter personal?  
 

5. Cât timp vor fi păstrate datele cu caracter personal? 
 

6. Securitatea datelor cu caracter personal 
 

7. Care sunt drepturile dumneavoastră?  
 

8. Contact și sesizări 
 

9. Schimbări ale prezentei Politici de Confidențialitate  
  

1. Cine este responsabilul cu datele cu caracter personal?  
 
ADC Blackfire Entertainment SRL, având sediul social în București, Str. Daniel Danielopolu 4-6, Sector 1, 
și număr de înregistrare J40/9027/2014 (“Blackfire SRL” sau “noi”), este operatorul de date cu caracter 
personal.  
 
2. Ce date cu caracter personal colectăm?  
 
Colectăm informații referitoare la dvs., cum ar fi: 

 
§ Date de identificare, inclusiv numele și postul ocupat, data nașterii, numărul de înregistrare 

etc., 
§ Adresa de Skype, 
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§ Date de contact, inclusiv denumirea și informațiile de contact ale companiei pentru care lucrați 
și adresa dvs. de e-mail, acolo unde sunt furnizate, 

§ Informații despre facturare și plată, 
§ Informațiile pe care ni le furnizați în vederea participării la întâlniri și evenimente, inclusiv 

restricții alimentare, 
§ Informații relevante, conform cerințelor Regulamentelor pentru combaterea spălării banilor și 

combaterea corupției, în contextul procedurii de prelucrare a datelor cu caracter personal 
Cunoaște-ți furnizorul, efectuată ca parte a procedurilor de acceptare a furnizorilor noștri. 
Aceasta pot include, eventual, documente obținute de la dvs. și, eventual, informații obținute 
de la terți, online sau offline și 

§ Alte informații relevante pentru furnizarea de servicii. 
 

 
3. Cum folosim datele cu caracter personal?  
 
Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos. Ori de câte ori 
procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, o facem pe baza unei „justificări” legale (sau a 
unui temei legal) pentru prelucrare, pe care am identificat-o în tabelul de mai jos. 
 
 

 Scopul prelucrării  Temei legal 
1.  Efectuarea de operațiuni administrative 

legate de contracte (inclusiv executarea 
acestora), comenzi, primirea livrărilor, facturi, 
plăți, contabilitate în legătură cu gestionarea 
conturilor furnizorului etc. 

Prelucrarea este necesară pentru executarea 
contractului încheiat între dumneavoastră și 
Blackfire SRL. 
 

2.  Pentru a pregăti instrumente de plată (cecuri, 
cambii, bilete la ordin). 

Prelucrarea este necesară pentru executarea 
contractului încheiat între dumneavoastră și 
Blackfire SRL. 
 

3.  Pentru a stabili statistici financiare și statistici 
privind cifra de afaceri pentru fiecare furnizor. 
 

Considerăm că avem un interes legitim în 
efectuarea de analize privind activitățile 
noastre pentru a ne ajuta să luăm decizii de 
afaceri. 

4.  Identificarea unei liste de furnizori pentru 
nevoile Blackfire SRL. 
 

Considerăm că avem un interes legitim în 
menținerea unei liste a furnizorilor noștri 
pentru a ne desfășura operațiunile 
comerciale.  

5.  Evidența furnizorilor. Considerăm că avem un interes legitim în 
păstrarea acestei documentații, pentru a ne 
desfășura operațiunile comerciale.  
 

6.  Pentru a respecta orice lege aplicabilă, 
hotărâre judecătorească, alte proceduri legale 
sau cerințele unui organ de reglementare. 

Prelucrarea este necesară pentru a ne 
îndeplini obligațiile legale. 
 

7.  Punerea în executare a contractelor încheiate 
cu dumneavoastră 

Considerăm că avem un interes legitim în a 
asigura implementarea corectă a contractelor 
noastre și în a ne apăra drepturile la nevoie. 
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 Scopul prelucrării  Temei legal 
8.  Pentru a pune în aplicare și a executa 

drepturile și obligațiile legale și în orice scop 
ce poate avea legătură cu orice pretenții 
legale formulate de dumneavoastră, 
împotriva dumneavoastră sau care vă implică 
în alt mod. 
 

Considerăm că avem un interes legitim în a ne 
proteja organizația de încălcări ale obligațiilor 
legale și de a ne proteja de litigii. 

9.  Pentru a proteja drepturile terților. Această procesare este necesară pentru a 
respecta obligațiile legale la care este obligată 
Blackfire SRL. 
Această prelucrare este de asemenea 
necesară în vederea intereselor legitime 
urmărite de Blackfire SRL. Considerăm că 
avem un interes legitim în a ne asigura ca 
activitățile noastre nu încalcă drepturile 
terților. 

10.  În vederea unei și/ sau în legătură cu o 
tranzacție comercială cum ar fi o fuziune, 
restructurare, sau vânzare. 

Considerăm că avem un interes legitim 
întrucât trebuie să luăm decizii de viitor 
pentru a ne păstra operațiunile comerciale 
sau a ne crește afacerea. 

11.  Organizarea de activități promoționale/ de 
marketing sau alte evenimente unde 
informații cu privire la restricții alimentare ar 
putea fi colectate. 

Ne bazăm pe acordul dumneavoastră pentru 
a colecta informații in vederea organizării de 
activități de marketing în care ați putea fi 
implicat. 

12.  Pentru a ne respecta obligațiile legale cu 
privire la verificarea furnizorilor (inclusiv orice 
ține de cunoașterea furnizorului, pentru 
combaterea spălării banilor și a corupției), 
conflicte sau obligații similare. 
 

Această procesare este necesară pentru a ne 
respecta obligațiile legale. 
Totuși, când aceste obligații legale rezultă din 
legi neaparținând UE sau Statelor Membre, 
considerăm că avem un interes legitim în a 
respecta obligațiile legale a căror 
nerespectare poate atrage după sine sancțiuni 
sau alte consecințe neplăcute pentru 
organizația noastră sau grupul Asmodee în 
general. 

 
Dacă sunteți angajatul vreunui furnizor al Blackfire SRL, vă folosim datele de contact numai pentru 
gestionarea relației cu angajatorul dumneavoastră. Considerăm că avem un interes legitim în a ne 
asigura că putem comunica cu dumneavoastră și a ne menține operațiunile de afaceri cu angajatorul 
dumneavoastră. 
 
4. Cui îi permitem accesul la datele cu caracter personal?  
 
Este posibil să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu unele dintre următoarele 
categorii de terți în caz de nevoie: 
 

§ Alte entități din grupul Asmodee (lista afiliaților Asmodee este disponibilă aici), 
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§ Terți - Operatori de servicii (întreținere, depozitare, plată, logistică, servicii de marketing, 
auditori de reputație, etc.), pentru scopurile descrise în Secțiunea 3 de mai sus, 

§ Consilierii noștri profesionali precum avocații si contabilii, auditorii, 
§ Acționarii, 
§ Guvernul sau autoritățile de reglementare, 
§ Societăți de asigurare / reasigurare,  
§ Autorități de reglementare / autorități fiscale / registre corporative, 
§ Parteneri, și,  
§ Bănci.  

 
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că această listă este non-exhaustivă și că ar mai putea exista situații 
în care suntem nevoiți să împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal altor părți când 
aceasta este justificată de un interes legitim al nostru, permis de legea aplicabilă, sau necesar pentru 
a respecta o obligație legală. 
 
În acest context, datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi transferate în afara Spațiului 
Economic European (SEE), către țări ce nu oferă un nivel de protecție al datelor cu caracter personal 
echivalent cu cel oferit în SEE, cum ar fi China, SUA, Canada etc. În lipsa unei decizii privind caracterul 
adecvat al securității prelucrării datelor cu caracter personal emisă de Comisia Europeană, transferul 
datelor dumneavoastră cu caracter personal se va desfășura în conformitate cu clauzele contractuale 
standard adoptate de către Comisia Europeană sau în conformitate cu orice alt mecanism de protecție 
legală, conform legii aplicabile. 
 
5. Cât timp vor fi păstrate datele cu caracter personal?  
 
Abordarea noastră generală este să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât 
timp cât este cerut pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate. În general păstrăm datele 
dumneavoastră cu caracter personal numai pentru o durată strict necesară pentru gestionarea relației 
cu dumneavoastră. 
 
Cu toate acestea, este posibil să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioade 
mai lungi de timp, de exemplu când avem o obligație legală, fiscală și de contabilitate, sau când aceste 
date sunt necesare pentru stabilirea existenței unui drept sau pentru executarea unui contract. În acest 
caz, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi arhivate și păstrate pentru durata cerută de 
legea aplicabilă, sau pentru durata termenului de prescripție aplicabil. 
 
Când datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi necesare, le vom șterge sau anonimiza. 
 
6. Securitatea datelor cu caracter personal  
 
Ne dorim să vă păstrăm datele cu caracter personal sigure. În acest sens, am implementat politici, 
reguli și mecanisme adecvate de siguranță a informației pentru a le proteja de acces neautorizat, uz 
impropriu sau dezvăluire, modificări neautorizate și distrugere ilegală sau pierdere accidentală. 
 
Toți partenerii, angajații, consultanții, lucrătorii și persoanele împuternicite, care au acces la și sunt 
asociați cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, au obligația să respecte 
confidențialitatea acestora. 
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7. Care sunt drepturile dumneavoastră? 
 
Aveți o serie de drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal. Informații 
suplimentare despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi găsite mai jos: 

Retragerea consimțământului. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, dacă există, fără 
a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dumneavoastră anterioară retragerii 
acestuia. 

Acces. Puteți să ne cereți să confirmăm dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și, 
după caz, să vă informăm despre caracteristicile acestei prelucrări, pentru a vă permite să accesați 
aceste date și să vă oferim o copie. 

Rectificare. Ne puteți cere să corectăm sau să completăm datele personale inexacte sau incomplete. 

Ștergere. Puteți să ne cereți să ștergem datele dumneavoastră personale în următoarele cazuri: atunci 
când nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; v-ați retras consimțământul; 
v-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; datele dumneavoastră cu caracter 
personal au făcut obiectul prelucrării ilegale sau pentru a respecta o obligație legală. Nu suntem 
obligați să respectăm cererea dumneavoastră, în special dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță. 

Restricționarea prelucrării. Puteți să ne cereți să limităm prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal (adică să păstrăm, dar să nu utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal) 
dacă: exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal este contestată; prelucrarea este 
ilegală, dar vă opuneți ștergerii acestora; acestea sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau 
apărarea unui drept în instanță; pentru a verifica existența unor drepturi legitime care prevalează 
asupra celor ale persoanei vizate după exercitarea dreptului dumneavoastră de opoziție. Putem 
continua să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal după o solicitare de restricționare a 
prelucrării, dacă: avem acordul dumneavoastră, pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 
drepturilor în instanță sau pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice. 

Portabilitate. Puteți să ne cereți să vă furnizăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un 
format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit electronic, sau puteți solicita ca acestea 
să fie transmise direct unui alt operator, dar numai dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul 
dumneavoastră sau pe executarea unui contract cu dumneavoastră și dacă prelucrarea se efectuează 
utilizând procese automate. 

Dreptul de a vă opune prelucrării din motive legitime. În cazul în care ne bazăm pe un interes legitim 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (a se vedea secțiunea 3), aveți dreptul de a vă opune 
acestei prelucrări. Dacă vă opuneți, trebuie să încetăm această prelucrare, cu excepția cazului în care 
putem demonstra că există motive legitime imperioase pentru prelucrare care depășesc interesele, 
drepturile și libertățile dumneavoastră sau dacă trebuie să prelucrăm datele în scopul constatării, 
exercitării sau apărării drepturilor în instanță. 

Dreptul de a vă opune prelucrării în scopuri de marketing. În cazul în care procesăm date cu caracter 
personal în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți acelei prelucrări în orice moment.  
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De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, atunci când 
considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal constituie o încălcare a legislației 
aplicabile. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor cu 
caracter personal sunt disponibile la adresa www.dataprotection.ro. 

Pentru a exercita drepturile enumerate mai sus, puteți completa formularul disponibil pe website și ni-
l puteți trimite la următoarea adresă de e-mail: gdpr@blackfire.ro. 

 
8. Contact și sesizări  
 
Pentru informații suplimentare privind drepturile dumneavoastră sau dacă aveți orice întrebare privind 
procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail 
gdpr@blackfire.ro. 
 
9. Schimbări ale prezentei Politici de Confidențialitate  
 
Este posibil să schimbăm ocazional Politica de Confidențialitate, de exemplu, pentru a respecta noile 
cerințe impuse de legile aplicabile, cerințele tehnice sau practicile comerciale. Vă vom informa în cazul 
unor schimbări materiale. 
 
Ultima actualizare: 1 August 2021. 
 


