Nota de informare cu privire la încheierea contractelor de
asistență juridică cu respectarea GDPR
de către societatea noastră

Societatea civilă de avocatură Mircea și Asociații, vă informează că respectă
dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și
pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice de protejare a tuturor
operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter
personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile
sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Ce fel de date prelucrăm despre dumneavoastră
Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric
personal cuprinse în contractul încheiat cu noi, pentru:
– executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului
dintre noi;
– îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;
– redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat;
– înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane
fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional
Societatea Civilă de Avocați Mircea și Asociații
București, Bd.Unirii nr.61, bloc F3, scara 1, etaj 7+8, ap.26, sector 3
Telefon: 031.43.27.292/293, Fax: 031.43.27.294
E-mail: office@mircea-asociatii.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 19709

sau apărător a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;
– îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;
– îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.
Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de email, pentru:
– comunicarea cu dumneavoastră.
Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.
Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către
noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți
la cunoștință, pentru:
– realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică și reprezentare avocațială;
– realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului.
Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și avocat.
Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici
pentru realizarea de profile.
Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate.
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Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care
le-am colectat.

Secretul profesional, obligație legală
Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional.
Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau
îndeplinirea obligațiilor legale.

Care sunt drepturile cu privire la datele dumneavoastră cu
caracter personal?
Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter
personal, precum și rectificarea, ștergerea datelor sau restricționarea
prelucrării acestora.
Vă puteți de asemenea retrage consimțământul în orice moment, puteți
formula obiecții la prelucrarea datelor și vă puteți exercita celelalte drepturi.
Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de
natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și
avocat. În acest caz avocatul este exonerat de răspundere.
Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice
modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și
îndreptățirea lui.
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Cine este operatorul de date pentru datele dumneavoastră?
Operatorul de date este SCA Mircea și Asociații.

Cine poate să tragă la răspundere operatorii de date personale
Orice persoană fizică, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere
la autoritatea națională de supraveghere, în special în statul membru în care își
are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc
presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu
caracter personal care o vizează încalcă Regulamentul.
Regulamentul conferă persoanelor fizice în cauză dreptul de a depune o
plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere.
Similar cererii de exercitare a drepturilor către operatori, plângerea este
scutită de taxe.
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