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POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
Acordăm o importanţă deosebită protejării vieții private a persoanelor fizice cu care 
interacţionăm în activitatea noastră curentă. Prin urmare, respectăm în integralitate cerințele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal, astfel cum sunt prevăzute de Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date (“GDPR”). 
Politica noastră de prelucrare a datelor cu caracter personal prezintă modalitatea în care vom 
colecta și procesa datele cu caracter personal ale clienților nostri, ale potențialilor client, 
angajați sau colaboratori. Aceasta politică se aplică tuturor datelor cu caracter personal colectate 
pe site-ul nostru, dblegal.ro, precum și tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectăm 
prin intermediul e-mailului sau prin alte căi de comunicare. 
Ne rezervam dreptul de a colecta informații cu privire la preferințele dvs. prin utilizarea site-
ului dblegal.ro, atunci când solicitați informații de la noi sau când ne angajăm serviciile. 
DB Legal ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că sunt prelucrate exclusiv date cu 
caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării. 
“Date cu caracter personal” înseamnă orice informație sau informații care identifică sau pot 
identifica direct sau indirect o persoană („Persoana vizată”). O persoană 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. 
Asadar, datele personale includ informații precum: nume, prenume, număr de identificare, 
adresa de e-mail, domiciliu, telefon mobil, nume de utilizator, date de localizare, identificatori 
numerici unici (adresa IP, module cookies).  
“Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu 
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 
ștergerea sau distrugerea. 
Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt strâns legate de activitatea pe 
care o exercităm în calitate de avocați. Exercitarea activității de avocat se realizează prin oricare 
din metodele detaliate în legislația specifică care reglementează această profesie. Categoriile 
de date pe care le prelucrăm sunt: informații personale (nume, prenume, data, locul nașterii, 
adresa, număr de telefon, număr de fax, adresa de e-mail, experiența profesională, etc.), date de 
localizare, identificatori online, identificator IP, date colectate din surse și / sau date de bază 
publice (Registrul Comerțului, portalul instanțelor de judecată etc.), categorii de date speciale. 
Aceste categorii de date sunt colectate fie direct de la dvs. (când ne solicitați servicii juridice, 
când interacționați cu site-ul nostru dblegal.ro, când transmiteți aceste date în mod voluntar 
către DB Legal), fie indirect - în exercitarea activității noastre și pentru îndeplinirea anumitor 
obligații legale putem să colectăm anumite date personale despre dvs. de la alte entitati. 
CINE ESTE DB LEGAL? 
DB Legal s-a constituit prin încheierea unei convenţii de conlucrare profesională între 
Cabinetul de avocat Ioana-Maria Doagă, cu sediul social înregistrat în Str. Sibiu, nr.1, Bl.C5, 
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sc. D, ap. 128, cam. 1, Bucureşti, Sector 6, şi Cabinetul de avocat Alin-Daniel Buşea, cu sediul 
social înregistrat în Str. Cap. Gheorghe Ion, nr. 1, bl. 85, sc. 2, et. 3, ap. 24, sector 4. 
 
PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 
Respectăm în integralitate principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de 
GDPR, respectiv: 

§ legalitate, echitate și transparență – datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în 
mod legal, echitabil și transparent; 

§ limitări legate de scop – datele dvs. vor fi colectate în scopuri bine determinate, explicite 
și legitime, iar prelucrările ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste 
scopuri; 

§ reducerea la minimum a datelor – orice colectare de date personale va fi analizată înainte 
de solicitarea efectivă a datelor pe care urmează să le prelucrăm, care vor fi relevante și 
strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate; 

§ exactitatea informațiilor – operatorii trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura 
validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fără întârziere sau șterse 

§ limitarea stocării – datele trebuie păstrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt 
necesare prelucrării asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezintă excepții 
asociate cu activități publice de arhivare, cercetare sau statistică, care se pot desfășura 
în anumite condiții; 

§ integritate și confidențialitate – prelucrarea datelor personale trebuie făcută în condiții 
de siguranța, care să includă  protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și 
împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri 
tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 
Drepturile de care dispuneţi cu privire la datele personale pe care le prelucrăm sunt: 

§ Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe 
care le deținem și de a obține copii ale informațiilor.  

§ Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca datele dvs.  să fie rectificate 
dacă sunt inexacte sau să le completați dacă sunt incomplete.  

§ Dreptul de a fi uitat – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea 
datelor dvs. De exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile 
pentru care au fost colectate; 

§ Dreptul la restricționarea prelucrării – Vă permite obținerea restricționării procesării 
datelor dvs. personale în anumite cazuri (de exemplu, atunci când exactitatea datelor 
este contestată de dvs., caz in care prelucrarea este restricționata pentru o perioadă care 
permite operatorului să verifice corectitudinea datelor); 

§ Dreptul de a obiecta – Vă puteți opune prelucrării datelor dvs. în condițiile și limitele 
stabilite de lege; 
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§ Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage 
consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o 
astfel de procesare se bazează pe consimțământ.  

§ Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Autoritatea 
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. 
Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România. 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care DB 
Legal le prelucrează prin adresarea unei solicitări la adresele de e-mail ioana.doaga@dblegal.ro 
sau alin.busea@dblegal.ro sau prin poşta la adresa Bdul. Octavian Goga nr.12, bl.M23, sc.3, 
ap.53, sector 3.  
SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Întelegem să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, în limitele prevazute de lege, în 
următoarele scopuri: 

§ pentru încheierea şi executarea contracte pe care le încheiem în desfășurarea activității 
noastre juridice; 

§ pentru îndeplinirea activității noastre profesionale, derulate conform legislaţiei 
incidente; 

§ pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin (inclusiv a celor rezultând din 
legislația specifică profesiei de avocat, legislația contabilă, legislație financiară și 
fiscală, etc.);  

§ pentru comunicarea cu dvs. și informarea dvs. cu privire la activitatea DB Legal 
(transmitere newslettere, invitații la evenimente, marketing, etc.). 

 
Prin contactarea DB Legal în orice manieră care presupune o comunicare mijlocită sau 
nemijlocită între dvs. și DB Legal sunteți de acord că datele dvs. vor fi prelucrate de către DB 
Legal. Ne obligăm să nu prelucrăm aceste date în alt scop decât acela de a răspunde solicitării 
dvs., cu excepția situațiilor în care există consimțământul dvs. expres pentru a le utiliza și în 
alte scopuri. 
DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI  
Ca regulă generală, datele dvs. personale nu vor fi dezvăluite unor terțe părți. Cu toate acestea, 
dacă va fi în interesul dvs. și este necesar, vom divulga datele personale relevante instanțelor 
judecătorești, comisiilor de arbitraj sau autorităților relevante, în scopul furnizării serviciilor pe 
care le-ați solicitat, altor forme de exercitare a profesiei cu care colaboram sau altor specialiști 
din domeniul juridic (executori judecătorești, notari, etc.), consultanți sau experți implicați în 
dosare. 
Orice dezvăluire de date se va realiza cu respectarea principiilor și regulilor stabilite în 
Regulament în sarcina DB Legal. 
PERIOADA STOCĂRII DATELOR 
Datele dvs. personale vor fi stocate pe perioada valabilității contractului de asistență juridica, 
cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin, în 
vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță sau în fața altor autorități 
publice sau private. În stabilirea duratei de păstrare a datelor avem în vedere termenele legale 
obligatorii. 
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DIVERSE 
DB Legal a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, cu scopul de a 
proteja datele cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare 
necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.  
CONTACT 
Dacă aveți nelămuriri referitoare la maniera în care tratăm și folosim datele dvs. cu caracter 
personal sau daca doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile legale expuse mai sus, 
contactați-ne la adresele de e-mail ioana.doaga@dblegal.ro sau alin.busea@dblegal.ro. 
Prezenta politică este actualizată la data de 05.12.2018. Prezenta politică poate face obiectul 
unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului DB Legal. Vă solicităm să nu 
continuați să utilizați site-ul DB Legal dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.  
   
 
 


