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UNIGLASS GLASSWORKS S.R.L. 

P R I V A C Y  N O T I C E 

to Clients 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

adresată Clienților 

 

Scope 
Our company under the name UNIGLASS GLASSWORKS 

S.R.L., incorporated under Romania laws, having its 

headquarters in Bucharest, 3
rd

 District, 45 THEODOR 

PALLADY BLVD, ADMINISTRATIVE BUILDING, 1st floor, 

registered with the Trade registry under the number 

J40/213/2016, sole registration number 35392519, and is 

considered for the purpose of the present as Controller of 

Personal Data (hereinafter called as the “Company”). 
Our Company is committed to protecting the privacy and 

security of your Personal Data. This privacy notice describes 

how we collect and use Personal Data about you and your 

employees or representatives during and after your business 

relationship with us, in accordance with the applicable Data 

Protection Laws and especially Regulation (EU) 2016/679 – 

General Data Protection Regulation (“GDPR”). 

Obiect 

Compania noastră având numele UNIGLASS 

GLASSWORKS S.R.L., organizată și funcționând 

conform legislației române, cu sediul in Bucureşti,  

Sectorul 3, Bulevardul THEODOR PALLADY, Nr. 45, 

CLADIRE ADMINISTRATIVA, Etaj 1, inmatriculata la 

Registrul Comertului sub nr. J40/213/2016, cod unic de 

inregistrare 35392519 și este calificată în scopul 

prezentului document ca fiind operator de date 

personale (denumită în continuare „Compania”). 

Compania noastră se obligă să protejeze securitatea 

Datelor dvs. personale. Această informare privind 

prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal descrie felul în care colectăm și folosim 

Datele personale despre dvs. și angajații sau 

reprezentanții dvs. pe durata și ulterior încheierii relației 

dvs. comerciale cu noi, în conformitate cu Legile 

aplicabile privind protecția datelor și în special cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul General 

privind Protecția Datelor („GDPR”). 

 

Our relationship 
We sell goods and mainly glass products. We have already 

or will conclude a sale-purchase agreement of goods (the 

“Agreement”) under which we have already or will sell to you 

(the “Client”) the goods and you already have or will 

purchase the goods. 

Relația noastră comercială 

Activitatea noastră se referă la comercializarea de 

bunuri și, în principal, produse din sticlă. În ceea ce 

privește relația noastră contractuală, am încheiat deja 

sau vom încheia un contract de vânzare-cumpărare de 

bunuri („Contractul”) prin care vă vindem dvs. 

(„Clientul”) bunurile și prin care dvs. le cumpărați. 

 

Personal Data 
Within the ambit of the Agreement and for the purposes set 

hereinafter, we have collected Personal Data of yours’ (in 

case you are not a legal entity) as well as your employees’ 

with which we communicate for the administration of this 

Agreement (the “Subjects”) and specifically; (a) your: (1) 

name, father’s name, surname, (2) business and/or home 

address, (3) VAT No. and Commercial Registry No., (4) e-

mail, telephone and fax number, (5) bank account details, (b) 

your employees’: (1) name, father’s name, surname, (2) e-

mail and telephone number (the “Personal Data”). In case 

some of the above data are not considered as personal data 

under the applicable data protection laws, then these data 

will be outside the scope of the present regardless if 

mentioned herein. 

Datele personale 

În cadrul Contractului și în scopurile stabilite în 

continuare, am colectat Date personale ale dvs. (în 

cazul în care nu sunteți persoană juridică) și ale 

angajaților dvs. cu care comunicăm pentru executarea 

prezentului Contract („Persoanele vizate”), respectiv (a) 

ale dvs.: (1) prenumele, numele tatălui, numele de 

familie, (2) adresa de la sediul social și/sau domiciliu, 

(3) nr. TVA și nr. de Registrul Comerțului, (4) adresa de 

poștă electronică, numerele de telefon și fax, (5) detalii 

privind contul bancar, (b) ale angajaților dvs.: (1) 

prenumele, numele tatălui, numele de familie, (2) 

adresa de poștă electronică și numărul de telefon 

(„Datele personale”). În cazul în care unele dintre 

datele de mai sus nu sunt considerate date personale 

 



 

UNIGLASS GLASSWORKS S.R.L. 
REG. No. J40/213/2016 – SOLE REG. No. 35392519 

45 THEODOR PALLADY AV. 
032258 BUCHAREST, ROMANIA 

TEL.: +40 31 2280570, FAX: +40 21 780461 

UNIGLASS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125381601000 – Α.Φ.Μ. 800491505 

25 ΧΛΜ Ν.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Τ.Κ. 196 00 ΜΑΝΔΡΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛ.: 2130886400, ΦΑΞ: 2130886405 
 

UNIGLASS GLASSWORKS S.R.L 
REG. COM. J40/213/2016 – COD UNIC 35392519 

BULEVARDUL THEODOR PALLADY Nr. 45. 
032258 BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

TEL.: +40 31 2280570, FAX: +40 21 7804611 

UNIGLASS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125381601000 – Α.Φ.Μ. 800491505 

25 ΧΛΜ Ν.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Τ.Κ. 196 00 ΜΑΝΔΡΑ, ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛ.: 2130886400, ΦΑΞ: 2130886405 
  

 2 

 

conform legilor aplicabile de protecție a datelor, atunci 

aceste date nu vor face obiectul prezentului document 

chiar dacă sunt menționate în el. 

Processing of Personal Data 
As regards the Personal Data, (a) we collect them from you, 

your employees or representatives and the Commercial 

Registry, (b) store them in our information systems, (c) use 

them and (d) structure them based on certain criteria in our 

information systems, (e) reproduce them especially by 

including them in our invoices as well as financial reports and 

statements, (f) erase them and (g) transmit them: (i) to 

affiliate companies, (ii) information systems suppliers, within 

the ambit of the provision by them of IT services including 

infrastructure for our information systems, (iii) transportation 

companies and/or professionals which carry the products and 

deliver them to you, (iv) lawyers, (v) credit and insurance 

institutions, (vi) creditors, (vii) to tax and custom authorities, 

and (viii) other business partners who process Personal Data  

(the “Processing”). 

Prelucrarea Datelor personale 

În ceea ce privește Datele personale, (a) le colectăm 

de la dvs., angajații sau reprezentanții dvs. și din 

Registrul Comerțului, (b) le stocăm în sistemele noastre 

informatice, (c) le folosim și (d) le structurăm pe baza 

anumitor criterii clar stabilite în sistemele noastre 

informatice, (e) le reproducem în special prin 

includerea lor în facturile noastre și în rapoartele și 

declarațiile financiare, (f) le ștergem și (g) le transmitem 

către: (i) companiile afiliate, (ii) furnizori de sisteme 

informatice, în cadrul prestării unor servicii de IT, 

inclusiv infrastructura pentru sistemele noastre 

informatice, (iii) firme și/sau profesioniști de transport 

care transportă produsele și le livrează către dvs., (iv) 

avocați, (v) instituții de credit și de asigurări, (vi) 

creditori, (vii) autorități fiscale și vamale și (viii) alți 

parteneri care prelucrează Date cu caracter personal 

(„Prelucrarea”). 

 

Purpose & Legal grounds for processing the Personal Data 
The abovementioned (a) to (e) Processing is carried out to 

perform our obligations under the Agreement.  

The erasure is performed (i) by complying to your request of 

erasure, when there is no legal ground for keeping them and 

(ii) after the retention period, both mechanisms being in place 

to ensure compliance with Data Protection Laws, i.e. under a 

legal obligation, as well as (iii) after inactiveness of you as a 

Client for more than 5 years to decrease the data volume 

stored in our information systems, i.e. under a legitimate 

interest.  
The transmission of Personal Data to our affiliate companies, 

takes place (i) to enable us to resell you the products which 

they produce, i.e. to perform our obligations, as well as (ii) 

financial administration purposes when the data are 

transmitted to our Group’s Headquarters, i.e. under legitimate 

interest.  
The g(ii), (iii) and (viii) Processing is necessary first, to 

perform our obligation, and secondly to improve our 

efficiency and decrease costs of our operations, i.e. for 

legitimate interests too. 
 We transmit Personal Data to our lawyers to pursue our 

respective claims and thus this Processing is carried out 

based on our legitimate interests.  
The transmission of Personal Data to credit and insurance 

institutions takes place when we transmit them the invoices in 

order to receive financing, to assign to them our claims 

Scopul & temeiurile legale pentru prelucrarea Datelor 

personale 

Pentru efectuarea activităților menționate mai sus la 

punctele de la (a) la (e), Prelucrarea se efectuează cu 

scopul îndeplinirii obligațiilor noastre contractuale. 

Ștergerea se efectuează (i) pentru respectarea cererii 

dvs. de ștergere, atunci când nu există niciun motiv 

care să justifice păstrarea datelor și (ii) după perioada 

de stocare  stabilită, ambele mecanisme având 

menirea de a garanta respectarea Legilor privind 

protecția datelor, având la bază o obligație legală, 

precum și (iii) în urma inactivității dvs. în calitate de 

Client timp de peste 5 ani, pentru a diminua volumul 

datelor stocate în sistemele noastre informatice, adică 

pe baza unui interes legitim.  

Transmiterea Datelor personale către companiile 

afiliate are loc (i) pentru a ne permite să vă revindem 

produsele pe care acestea le produc, adică pentru a ne 

îndeplini obligațiile, precum și (ii) în scopuri de 

administrare financiară atunci când datele sunt 

transmise către sediul central al Grupului nostru, i.e. pe 

baza unui interes legitim.  

La punctele g(ii), (iii) și (viii), Prelucrarea este necesară 

în primul rând pentru îndeplinirea obligațiilor noastre, și 

în al doilea rând pentru îmbunătățirea eficienței și 

scăderea costurilor operațiunilor noastre, i.e. pe baza 

unui interes legitim. 
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against you and to insure the invoices, i.e. under legitimate 

interests and the applicable legal requirements. 
The g(vi) Processing is performed in order for us to meet a 

creditor’s claim and thus for financial purposes, i.e. under 

legitimate interests, respectively the legal requirements 

applicable.  
Lastly, the transmission of Personal Data to tax and custom 

authorities is carried out, firstly, to comply with our legal 

obligations and secondly, in cases of exportation where we 

undertake exportation legal formalities, to perform our 

obligations under the Agreement. 

Transmitem Date personale către avocații noștri pentru 

a ne urmări interesele, pe baza interesului nostru 

legitim.  

Transmiterea de Date personale către instituții de credit 

și de asigurări are loc atunci când le transmitem 

facturile pentru a primi finanțare, pentru a le atribui 

cererile noastre față de dvs. și pentru a asigura 

emiterea facturilor, pe baza unor interese legitime și a 

prevederilor legale aplicabile în speță. 

Prelucrarea de la litera g(vi) se realizează pentru ca noi 

să putem răspunde pretențiilor unui creditor și, implicit 

cu scopuri financiare, pe baza unor interese legitime, 

respectiv prevederi legale aplicabile.  

În sfârșit, transmiterea de Date personale către 

autoritățile fiscale și vamale se efectuează în primul 

rând pentru a ne respecta obligațiile legale și în al 

doilea rând în cazurile de export în care noi îndeplinim 

formalitățile legale de export, pentru îndeplinirea 

obligațiilor noastre din cadrul Contractului. 

Transmission of Personal Data outside the EU 
We do not transmit Personal Data outside the EU. In the 

event we transmit Personal Data to an affiliate company 

situated outside the EU, for the abovementioned Processing, 

we shall make sure the provisions in Chapter V of the GDPR 

are accordingly observed. 

Transmiterea de Date personale în afara UE 

Nu transmitem Date personale în afara UE. În cazul în 

care transmitem Date personale unei companii afiliate 

situate în afara UE, pentru prelucrarea menționată mai 

sus, ne vom asigura că sunt respectate toate 

prevederile Cap. V din GDPR. 

 

Retention period 
Without prejudice to any legal provisions in force providing for 

a longer retention period, we keep the personal data stored 

for a maximum of 10 years in order for us to comply mainly 

with our tax reporting obligations. Your employee’s or 

representative’s data will be erased after 5 years unless the 

Subject asks for their prior erasure. 

Perioada de reținere 

Fără a afecta niciuna dintre prevederile legale în 

vigoare care stabilesc o perioadă de retenție mai mare, 

noi păstrăm datele personale stocate timp de maximum 

10 ani pentru a ne respecta în principal obligațiile de 

raportare fiscală. Datele angajaților sau reprezentanților 

dvs. vor fi șterse după 5 ani, exceptând cazul în care 

Persoana vizată de prelucrare solicită anterior 

ștergerea lor. 

 

Security 
Our Company ensures the security, integrity and availability 

of the Personal Data by taking proper and adequate technical 

and organizational measures aimed at protecting Personal 

Data against accidental or unlawful destruction or accidental 

loss, alteration, unauthorized disclosure or access, in 

particular where the processing involves the transmission of 

data over a network, and against all other unlawful forms of 

processing. 

Securitatea 

Compania noastră asigură securitatea, integritatea și 

disponibilitatea Datelor personale luând măsuri tehnice 

și organizatorice proprii și adecvate în scopul protejării 

Datelor personale fată de distrugerea accidentală sau 

ilegală sau de pierderea accidentală, modificarea, 

dezvăluirea sau accesarea neautorizată, în special în 

situația în care prelucrare implică transmiterea de date 

prin intermediul unei rețele, și în scopul protejării de 

toate celelalte forme ilegale de prelucrare. 

 

Processors 
We have concluded written data processing agreements with 

the processors mentioned herein, regulating all issues 

required by Art. 28 of the GDPR. 

Împuterniciți ai Operatorului de date 

Am încheiat contracte scrise de prelucrare a datelor cu 

partenerii noștri care prelucrează date în beneficiul 

nostru, menționați aici, reglementând toate chestiunile 
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cerute de art. 28 din GDPR. 

Automatic decision-making process 
Our Company does not operate any automatic decision-

making process. 

Procesul decizional automat 

Compania noastră nu operează niciun proces 

decizional automat. 

 

Your (as well as your Employee’s where applicable) rights: 
- Right of access: You have the right to obtain from us 

confirmation as to whether or not your Personal Data are 

being processed, and, where that is the case, access to 

the Personal Data and the following information: (a) the 

purposes of the processing, (b) the categories of 

Personal Data concerned, (c) the recipients or categories 

of recipient to whom the Personal Data have been or will 

be disclosed, in particular recipients in third countries or 

international organizations, if applicable (d) where 

possible, the envisaged period for which the personal 

data will be stored, or, if not possible, the criteria used to 

determine that period, (e) the existence of your right to 

request from us rectification or erasure of your Personal 

Data or restriction of processing of the Personal Data or 

to object to such processing, (f) the right to lodge a 

complaint with a supervisory authority, or the courts of 

law (g) where the Personal Data are not collected from 

the data subject, any available information as to their 

source, (h) the existence of automated decision-making, 

including profiling, referred to in Art. 22(1) and (4) of the 

GDPR and, at least in those cases, meaningful 

information about the logic involved, as well as the 

significance and the envisaged consequences of such 

processing for you, and i) where the Personal Data are 

transferred to a third country or to an international 

organization, the appropriate safeguards pursuant to 

Chapter V of the GDPR relating to the transfer. 

- Right to rectification: You have the right to request from 

us rectification of inaccurate Personal Data as well as to 

supplement incomplete Personal Data. 

- Right to restriction of processing: You have the right to 

obtain from us restriction of processing where the 

condition of Art. 18 of the GDPR apply. 

- Right to object: You are entitled to object, on grounds 

relating to your particular situation, at any time to 

processing of the Personal Data which is based on point 

(f) of Art. 6(1) of the GDPR, i.e. processing based on our 

legitimate interests. 

- Right to be forgotten: Under the conditions set at Art. 17 

of the GDPR, you have the right to obtain from us the 

erasure of the Personal Data without undue delay and we 

shall have the obligation to erase these data without 

undue delay where (a) the Personal Data are no longer 

Drepturile dvs. (precum și ale Angajatului dvs., acolo 

unde este cazul): 

- Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține de la 

noi confirmarea că Datele dvs. personale sunt 

prelucrate și, dacă este cazul, să accesați Datele 

personale, precum și următoarele informații: (a) 

scopurile prelucrării, (b) categoriile de Date 

personale implicate, (c) destinatarii sau categoriile 

de destinatari cărora Datele personale le-au fost 

sau le vor fi dezvăluite, în special destinatarii din 

țări terțe sau organizații internaționale, dacă este 

aplicabil (d) dacă este posibil, perioada estimată în 

care datele personale vor fi stocate, sau, dacă nu 

este posibil, criteriile folosite pentru a stabili această 

perioadă, (e) existența dreptului dvs. de a cere de 

la noi rectificarea sau ștergerea Datelor dvs. 

personale sau restricționarea procesării Datelor 

personale sau de a obiecta față de această 

prelucrare, (f) dreptul de a depune o plângere la 

autoritatea de supraveghere, sau la instanțele 

competente (g) dacă Datele personale nu sunt 

colectate de către Persoana vizată de prelucrare, 

orice informații disponibile legate de sursa lor, (h) 

existența unui proces decizional automatizat, 

inclusiv stabilirea unui profil, menționată la 

art. 22(1) și (4) din GDPR și, cel puțin în aceste 

cazuri, informații relevante despre logica folosită, 

precum și despre consecințele avute în ceea ce vă 

privește, și i) atunci când Datele personale sunt 

transferate către o țară terță sau o organizație 

internațională, garanțiile adecvate conform Cap. V 

GDPR cu privire la acest transfer. 

- Dreptul de rectificare: Aveți dreptul de a ne 

solicita rectificarea Datelor personale inexacte și de 

a completa Datele personale lipsă. 

- Dreptul de restricționare a prelucrării: Aveți 

dreptul de a obține restricționarea prelucrării în 

conformitate cu prevederile art. 18 GDPR. 

- Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul să vă opuneți, 

pe motive legate de situația dvs. individuală, în 

orice moment, prelucrării Datelor dumneavoastră 

personale în temeiul lit. (f) a art. 6(1) GDPR 

(prelucrare bazată pe interesele noastre legitime). 

- Dreptul de a fi uitat: În condițiile stabilite la art. 17 

-  
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necessary in relation to the purposes for which they were 

collected or otherwise processed or (b) you have objected 

to the processing pursuant to Art. 21(1) of the GDPR and 

there are no overriding legitimate grounds for the 

processing, or you have objected to the processing 

pursuant to Art. 21(2) of the GDPR, or (c) the Personal 

Data have been unlawfully processed and/or (d) the 

Personal Data have to be erased for compliance with a 

legal obligation in Union or Member State law to which 

our Company is subject. 

- Right to data portability: Under the conditions set at Art. 

20 of the GDPR, you are entitled to receive the Personal 

Data, which you have provided to us, in a structured, 

commonly used and machine-readable format and you 

have the right to request the transmission of those data to 

another controller. 

din GDPR, aveți dreptul de a solicita ștergerea 

Datelor dumneavoastră personale, pe care le vom 

șterge fără întârziere nejustificată în cazul în care 

(a) Datele personale nu mai sunt necesare conform 

scopurilor pentru care au fost colectate sau 

prelucrate în alt fel sau (b) v-ați opus prelucrării pe 

baza art. 21(1) din GDPR și nu există motive 

legitime care prevalează privind această prelucrare, 

sau ați obiectat față de prelucrare pe baza art. 21(2) 

din GDPR, sau (c) Datele personale au fost 

prelucrate în mod ilegal și/sau (d) Datele personale 

trebuie șterse în scopul respectării unei obligații 

legale din UE sau unei prevederi legale din Statul 

Membru căruia Compania noastră îi este supusă. 

- Dreptul la portabilitatea datelor: În condițiile 

stabilite de art. 20 din GDPR, sunteți îndrituiți să 

primiți Datele personale pe care ni le-ați pus la 

dispoziție într-un format structurat, utilizat în mod 

comun și citibil și aveți dreptul de a solicita 

transmiterea acestor date către un alt operator de 

date cu caracter personal. 

How to exercise your rights: 
You may exercise your rights provided under the applicable 

data protection laws by sending an e-mail to the Company’s 

Data Protection Coordinator (“DPC”) at dpc@hgi.gr. Our DPC 

may be also reached by Telephone at +302130886400 and 

by fax at +302130886405. 
You will not have to pay to exercise any of your rights. 

However, we may charge a reasonable fee if your request is 

clearly unfounded or excessive. Alternatively, we may refuse 

to comply with the request in such circumstances. 
We may need to request specific information from you to help 

us confirm your identity and ensure you are entitled to 

exercise any of your other rights. This is another appropriate 

security measure to ensure that Personal Data are not 

disclosed to any person who has no right to receive it. 
For any further information and guidance on the protection of 

personal data and your respective rights you are referred to 

the competent Data Protection Authority (www. 

dataprotection.ro) as well as the European Data Protection 

Supervisor (www.edps.europa.eu), or the competent courts 

of law. 

Cum să vă exercitați drepturile: 

Vă puteți exercita drepturile prevăzute de legile 

aplicabile privind protecția datelor trimițând un mesaj 

electronic către Coordonatorul privind protecția datelor 

din cadrul Companiei („CPD”) la dpc@hgi.gr. CPD-ul 

nostru poate fi contactat și prin telefon la 

+302130886400 și prin fax la +302130886405. 

Nu veți fi taxat pentru a vă exercita drepturile. Cu toate 

acestea, vă putem percepe un onorariu rezonabil dacă 

cererea dvs. este în mod evident nefondată sau 

excesivă. În mod alternativ, putem refuza îndeplinirea 

cererii dvs. în asemenea circumstanțe. 

Putem avea nevoie de informații specifice de la dvs. 

pentru a vă putea confirma identitatea și pentru a ne 

asigura că sunteți îndrituiți să vă exercitați oricare 

dintre celelalte drepturi ale dvs. Aceasta este o măsură 

de securitate adecvată pentru a garanta faptul că 

Datele personale nu sunt dezvăluite niciunei persoane 

care nu are dreptul să le primească. 

Pentru orice informații suplimentare și ghidare în 

privința protecției datelor personale și drepturilor dvs. 

aferente vă puteți adresa la Autoritatea competentă 

pentru Protecția datelor (www. dataprotection.ro) 

precum și la Supraveghetorul European pentru 

Protecția datelor (www.edps.europa.eu), sau la 

instanțele competente. 

 

Changes to this Notice Modificările prezentei Notificări  
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We reserve the right to update this privacy notice at any time. 

You may be informed on the updated privacy notice at 

www.hgi.gr and we will provide you with a new privacy notice 

when we make any substantial updates. 

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această informare 

privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale în 

orice moment. Vă puteți informa despre actualizarea 

acesteia la www.hgi.gr și noi vă vom pune la dispoziție 

o nouă informare atunci când vom face actualizări 

substanțiale. 

Other terms 
Our Company is not bound to comply with stricter provisions 

regarding the protection of personal data than the rules 

provided under the applicable data protection laws and in the 

event the present provides for such stricter provisions the 

latter shall not enter into force and may not be invoked by the 

parties involved. 

Alte prevederi 

Compania noastră nu este obligată să respecte 

prevederi mai stricte legate de protecția datelor 

personale, altele decât regulile prevăzute în legile 

aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal 

și, în cazul în care prezenta prevede asemenea reguli 

mai stricte, acestea din urmă nu se vor aplica și nu pot 

fi invocate de către părțile implicate. 

 

Bucharest, Romania, 25 May 2018 Bucuresti, Romania, 25 mai 2018  

 


