
 

 

 

 

 

Operator 

 

SC ClassIT Outsourcing SRL 

Adresa: Str. Clea Griviței, nr. 136, Procema Parc, Sector 1, București 

Contact: welcome@classit.ro 

Telefon: (+4) 031 8260150 

CUI: 14080786 

  

În România, datele cu caracter personal sunt protejate prin Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

SC ClassIT Outsourcing prelucrează prin intermediul site-urilor www.classit.ro și www.startechteam.ro 

un numar limitat de date cu caracter personal. Această informare are rolul de a vă prezenta Politica de 

Prelucrare a Datelor Personale, scopul prelucrării, modalitățile de prelucrare și drepturile pe care le 

aveți în calitate de titular al acestor date. 

 

Drepturi 

 

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate la adresa: Str. Calea Griviței, nr. 136, Procema 

Parc, Sector 1, București, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi: 

– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate; 

– să interveniți asupra datelor transmise; 

– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive intemeiate și legitime legate de situația lor particulară; 

– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege; 

 

Astfel, www.startechteam.ro poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter, 

și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale. 

Startechteam.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de 

email pe site poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.  

http://www.classit.ro/
http://www.startechteam.ro/
http://www.startechteam.ro/


 

Prelucrarea datelor personale 

 

1. Viața dumneavoastră privată contează pentru noi. Din acest motiv nu vom prelucra datele personale 

decât în situațiile în care acest lucru este neapărat necesar. De exemplu, în momentul în care intrați în 

contact online cu unul dintre operatorii noștri prin intermediul chat-ului, nu sunteți obligat să furnizați 

un nume complet, o adresă de e-mail sau altă informație personală. Cu toate acestea, este recomandat 

să vă lăsați datele de contact, dacă doriți acest lucru, în special în afara orelor de program deoarece altfel 

vom putea lua legătura cu dumneavoatră pentru a vă oferi informațiile solicitate. 

2. Toate datele personale vor fi păstrate în siguranță pe serverele noatre. Accesul către bazele de date 

este limitat numai angajatilor care au nevoie de aceste informații pentru furnizarea serviciilor. 

3. Datele personale vor fi păstrate numai pe durata necesară acordării serviciilor sau vânzării produselor 

pe care le doriți precum și pe durata acordării serviciilor. 

 

Marketing 

 

Nu vom utiliza datele personale în scopuri de marketing direct decât în situația în care ne este permis 

acest lucru. În niciun caz nu vom transmite, pune la dispoziție sau permite accesul unor terți la datele 

personale în scopuri de marketing. 

 

Integrarea social-plug-in-urilor 

 

Pe paginile noastre web sunt folosite social-plugin-uri de la Facebook, LinkedIn, Twitter și Google +. 

Când utilizaţi una dintre paginile noastre web care conţin un astfel de plugin, acesta nu realizează nicio 

legătură cu această companie. Conexiunea este realizată exclusiv în urma acordului dumneavoastră 

explicit, care vă este solicitat după ce faceţi click pe butonul corespunzător. 

 

Informații necesare 

 

În orice situație în care intrați în contact cu noi, fie pentru diagnosticarea la distanță sau pentru 

încheierea unui contract privind produsele și serviciile noastre, vor fi necesare anumite date personale. 


