
CONSIMȚĂMÂNT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL, DE CĂTRE DRIVE YOUR WAY RENT A CAR SRL, ÎN SCOP DE

MARKETING

Subsemnatul/Subsemnata, ________________, domiciliat/ă în __________________________,
având CNP __________________,

îmi exprim consim ământul pentru ca ț societatea DRIVE YOUR WAY RENT A CAR SRL să
utilizeze datele  mele de contact (nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon), pentru a
îmi  trimite  informaț�ii  acțualizațe  despre  produse,  oferțe,  servicii  sau  materiale  informative
despre societatea respectivă i orice alte comunicări similareș .

                                                            □ DA                    □ NU

În cazul în care aț�i optat pentru a bifa rubrica NU, nu vă vom putea trimite informaț�ii cu
privire la produsele s�i serviciile oferite de noi.

În  cazul  în  care  aț�i  optat  pentru  a  bifa rubrica  DA,  vă veț�i  putea  retrage  oricând
consimț�ământul, trimitând un e-mail la adresa: contact@autorent24.ro.

Nume și prenume: __________________________________________.

Semnătura:___________________________ .

Data:__________________________________.

Adresa: Mun. Bras�ov, str. Hărmanului, nr. 50, cod 500222, jud.  Brasov
Tel: 0733995984;
Email: contact@autorent24.ro
Website: https://www.autorent24.ro.
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NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE,
DE CĂTRE DRIVE YOUR WAY RENT A CAR SRL

Subscrisa  DRIVE  YOUR  WAY RENT  A  CAR  SRL., cu  ocazia  încheierii  Contractului  de
închiriere  auto  nr.  _____________  din  data  de  ___________________,  vă  informăm  că,  în
conformitate  cu  prevederile Regulamentului  (UE)  2016/679  al  Parlamentului  European  și  al

Consiliului,  din 27 aprilie  2016, privind protecția persoanelor  fizice  în ceea ce privește  prelucrarea

datelor  cu caracter personal  și  libera circulație  a acestor  date  și  de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecția datelor) s�i ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor

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

completată, în vederea executării contractului s�i prestării serviciilor ce fac obiectul acestuia, este
necesar să vă exprimaț�i acordul pentru colectarea i prelucrareaș  de către noi, a datelor dvs. cu
caracter personal.

Vă  aducem  la  cunos�tinț�ă  faptul că societatea  DRIVE  YOUR  WAY  RENT  A  CAR  SRL.

administrează, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele
dvs. personale, conform prevederilor mai sus menț�ionate.

Prin completarea/furnizarea datelor dvs., vă exprima iț  consimțământul, pentru ca societatea
DRIVE YOUR WAY RENT A SRL să colecteze, să prelucreze și să adminstreze datele dvs. cu
caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

● Colectarea datelor cu caracter personal

Colectăm datele  dvs.  cu caracter personal,  precum s� i  pe cele  ale împuternici ilor i/sau aleț ș

persoanelor de contact furnizate de către dvs..

● Datele colectate

Datele  colectate  diferă  în  func ie  de  serviciile  utilizate/solicitate  de  către  dvs..  ț Colectăm
următoarele date cu caracter personal ale persoanelor men ionate anteriorț , numai cu acordul
dvs.  voluntar:  numele i  prenumele,  seria i  numărul căr ii  de identitate i  codul numericș ș ț ș

personal, vârsta, date din permisul de conducere, cetățenia, numărul de telefon, adresa de e-
mail, adresa po tală i alte detalii de contact.ș ș   
● Modul de utilizare a datelor cu caracter personal
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Datele cu caracter personal furnizate de către dvs. sunt utilizate pentru încheierea contractului
având ca obiect furnizarea serviciilor solicitate de dvs. s�i executarea obligaț�iilor ce decurg din
acesta,  precum  s�i  pentru  a  vă trimite  corespondenț�a  necesară în  acest  scop  sau  în  scop
informativ.
Datele colectate sunt utilizate de către societatea noastră şi sunt comunicate numai următorilor
destinatari:  persoana  vizată  (clientul),  împuternicitul  acesteia  sau  persoana/persoanele de
contact furnizată/furnizate de dvs..

● Scopurile colectării/prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii -  închirierea de
autovehicule sau  prestarea  altor  servicii  oferite  de  noi,  prestarea  serviciilor  contractate,
îndeplinirea  obliga iilor  asumate  ț contractual  (contactarea  pentru  efectuarea  reparaț�iei
autovehiculului închiriat, pentru actualizarea numărului de kilometri, contactarea în vederea
predării/preluării  autovehiculului,  emiterea  s�i  expedierea  asigurărilor  RCA/  rovinietă  în
format fizic sau electronic etc. )  s� i   transmiterea informa iilor solicitate de dvs. în legătură cuț

serviciile oferite de societatea noastră.

În cadrul activităț�ii  noastre, utilizăm ca instrument de marketing direct,  feedback-ul  de la
clien ii no triț ș  cu privire la calitatea serviciilor puse la dispoziț�ia lor, în scopul de a utiliza astfel
de informaț�ii pentru îmbunătăț�irea serviciilor s�i produselor oferite. Solicitarea informaț�iilor se
realizează prin  telefon sau e-mail.

Ne obligăm ca datele colectate de noi sau incluse în baza noastră de date conținând datele cu
caracter personal ale clien ilor,  ț să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și
să nu fie făcute publice de către noi, să nu facă obiectul vânzării, închirierii sau transferului, în
orice mod, vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

● Păstrarea datelor

Ca regulă generală, vom păstra datele cu caracter personal furnizate de dvs., cât este necesar
pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate/colectate/prelucrate sau cât este cerut
conform prevederilor legale aplicabile.
● Drepturile persoanelor vizate
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Beneficia i  de  următoarele  drepturi  în  legătură  cu  prelucrarea  datelor  dvs.  cu  caracterț

personal:
– dreptul  la  informare,  respectiv  dreptul  de  a  primi  detalii  legate  de  activită ile  deț

prelucrare efectuate de către locator;
– dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a ob ine o copie a datelor dvs., pe care leț

de inem;ț

– dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal furnizate de dvs., incorecte sau
incomplete;
– dreptul la opozi ie sau la restric ionarea utilizării de către noi a datelor dvs. cu caracterț ț

personal;
– dreptul de a vă retrage consim ământul pentru prelucrarea datelor furnizate;ț

– dreptul la tergerea datelor dvs. cu caracter personal din eviden ele noastre;ș ț

– dreptul la portabilitatea datelor furnizate de dvs.;
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;
– dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter  Personal  sau  instan elor  competente,  în  cazul  în  care  sunte i  nemul umit  sauț ț ț

considera i necesar.ț

Pentru  exercitarea  drepturilor  de  care  beneficia i,  men ionate  mai  sus  sau a  oricăror  alteț ț

drepturi prevăzute de lege, în acest sens, este necesară transmiterea unei cereri scrise, datate
i  semnate,  prin  scrisoare  recomandată,  cu  confirmare  de  primire  sau  curier,  la  sediulș

societă ii noastre, situat în ț Bra ov, __________________________________.ș

Client: __________________________

Semnătura:_______________________

Data:_____________________________
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