
 
 

 

Stimate client, 

  

Vă informăm că datele dumneavoastră, în calitate de parte contractanta a Inter Cars Romania S.R.L., vor fi 

prelucrate de catre subscrisa pentru a îndeplini anumite condiții de colaborare cu producătorii și distribuitorii 

de produse, in scopul indeplinirii intereselor legitime ale subscrisei, ale entitatilor mai sus mentionate, precum 

si ale dumneavoastra.  

 

Interesul legitim al Inter Cars Romania S.R.L., al producatorilor si distribuitorilor de produse si al 

dumneavoastra, il reprezinta stabilirea planurilor de achizitie-vanzare, a ofertelor personalizate, optimizarea 

procesului de furnizare a produselor si optimizarea analizelor interne. 

 

Ținând cont de scopul menționat mai sus, destinatarii datelor dumneavoastră – respectiv: Denumirea 
societatii, CUI, adresa societatii , informații cu privire la achiziția anumitor categorii de produse ( cantitati 
anvelope achizitionate de la Inter Cars Romania S.R.L)– vor fi producătorii și distribuitorii oficiali ai 

respectivelor  produse comercializate in baza contractului de furnizare piese de schimb auto incheiat intre 

societatea dvs. și Inter Cars Romania SRL – lista acestora este disponibilă mai jos: 

 

- MICHELIN ROMANIA S.A. 

 

• Datele sunt comunicate de catre Inter Cars Romania SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. 

Campul Painii, nr. 3-5, etaj 2, jud. Cluj Telefon: 0364 404 328, office@intercars.eu .  

• Datele comunicate vor fi păstrate până la implinirea termenului pentru formularea oricaror 

pretentii, de catre oricare dintre parti, in baza contractului semnat cu societatea dvs., in baza 

contractelor  încheiate cu destinatarii datelor ori pana la expirarea obligației de stocare a 

datelor, în special obligația de a ține evidența contabilă. 

• Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră și dreptul de a solicita rectificarea, 

ștergerea sau restricționarea prelucrării acestor date. Aveți dreptul de a transfera aceste date 

ori de a primi datele de la subscrisa. În situatia in care nu sunteti de acord, aveți dreptul de 

a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, trimițând un  e-mail la: office@intercars.eu, 

fara a fi afectata legalitatea si legitimitatea prelucrării realizate anterior manifestarii acestei 

opozitii.  

 

 

               Inter Cars Romania S.R.L 
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