
Informare privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal 

CONSIDERENTE GENERALE 
 
Această politică explică modul în care vă putem procesa informațiile. Această politică poate fi modificată 
sau actualizată din când în când pentru a reflecta schimbările din practicile noastre în ceea ce privește 
procesarea informațiilor dvs. sau modificări ale legislației aplicabile. Vă încurajăm să citiți cu atenție 
această politică și să verificați periodic această pagină pentru orice revizii care pot fi făcute. 
 

OPERATORUL DE DATE PERSONALE 
 
OPERATORUL  de date pentru datele dumneavoastră personale este  Militanos Solaris SRL (Militanos 
Solaris) , cu sediul social in București, Sector 3, Strada Petru Rareș, nr.32.  Principala activitate   desfășurata 
de  MILITANOS SOLARIS  numite “Servicii” sunt legate de „activități de întreținere corporala”. 
 
Această politică de confidențialitate se aplică informațiilor despre dvs.  prelucrate de către  MILITANOS 
SOLARIS  indiferent de modul în care acestea sunt prelucrate sau stocate și descrie, printre altele, tipurile 
de informații prelucrate despre dvs., modul în care informațiile dvs. pot fi utilizate, când informațiile dvs. 
pot fi divulgate, cum puteți controla utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. și modul în care informațiile 
dvs. sunt protejate. 
 
Cu excepția cazului în care se specifică altfel în această politică de confidențialitate,  MILITANOS SOLARIS  
este un OPERATOR de date (așa cum acest termen este utilizat în conformitate cu Regulamentul general 
al UE privind protecția datelor (“GDPR”), ceea ce înseamnă că noi decidem scopul și mijloacele prelucrării 
și tipurile de informații de care avem nevoie pentru prelucrare. 
 
Prezenta Politică acoperă informațiile colectate de către  MILITANOS SOLARIS  prin diverse mijloace de 
comunicare, incluzând dar fără a se limita la următoarele site-uri web: www.tantastic.ro  
  
  
CATEGORII DE INFORMAȚII PRELUCRATE 
 
Informațiile personale colectate și prelucrate de  MILITANOS SOLARIS  sunt exclusiv din categoria 
informațiilor de business (numite în continuare ”Business-To-Business” sau ”B2B”), date . În timpul 
proceselor noastre de afaceri este posibil să avem acces la următoarele categorii de date: 
 
datele personale (de exemplu, numele dvs.); 
detaliile de contact ale companiei (de ex. adresa fizică a companiei dvs., adresa dvs. de e-mail pentru 
companie și telefonul companiei dvs.); 
detalii despre cumpărarea serviciilor; 
detalii ale angajatorului dvs.; 
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informații despre interacțiunile dvs. cu conținutul nostru, cu mediile sociale și cu orice informații 
comerciale legate de cumpărarea serviciilor dvs. (de exemplu, servicii de instruire, servicii de cercetare, 
servicii de publicare în cataloagele noastre, servicii de consultanță, servicii de dezvoltare a afacerii și 
servicii de consultanță). 
 
DEFINIȚII 
 
“Informații personale” înseamnă informații despre orice persoană sau de la care orice persoană poate fi 
identificată direct sau indirect. 
 
“Proces”, “Prelucrare” sau “Procesat” înseamnă orice activitate care implică date personale, incluzând, 
dar fără a se limita la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, recuperarea si 
utilizarea, dezvăluirea prin transmisie, ștergere sau distrugere. 
 

Putem procesa următoarele categorii și tipuri de informații personale  
despre dvs.: 
 
  

Activitate Scop Categorii de date cu caracter 
personal 

Temei de prelucrare 

Furnizarea 
serviciilor de 
intretinere 
corporala 

Utilizăm datele 
dumneavoastră cu 
caracter personal 
relevante în scopul 
pregătirii și furnizării 
serviciilor solicitate. 

De exemplu, poate fi necesar să 
utilizăm datele dumneavoastră cu 
caracter personal relevante pentru 
respectarea prevederilor legale 
privind prestarea serviciilor noastre 

În acest caz, temeiul de 
prelucrare a datelor cu 
caracter personal este 
reprezentat de executarea 
contractului nostru. 

Comunicarea cu 
dumneavoastră 

Utilizăm datele 
dumneavoastră de 
contact în scopul 
comunicării cu 
dumneavoastră cu 
privire la orice aspecte 
relevante privind 
domeniul de activitate 
vizat. 

Date de contact. De asemenea, și în acest 
caz, temeiul de prelucrare a 
datelor cu caracter 
personal este reprezentat 
de executarea contractului 
nostru. 



Desfășurarea 
procesului de 
recrutare 

Prelucrăm datele 
dumneavoastră cu 
caracter personal în 
scopul desfășurării 
procesului de recrutare, 
pentru a evalua și 
gestiona candidatura 
dumneavoastră, pentru 
a determina dacă 
candidatura 
dumneavoastră este 
potrivită 

Categoriile de date care sunt 
prelucrate în contextul interacțiunii 
dintre  Militanos Solaris și 
dumneavoastră vizează sau pot 
viza: 
a) categoriile de date pe care le 
furnizați direct către noi: numele, 
prenumele, adresa de e-mail, 
numărul de telefon, numărul de 
fax, domiciliul, data și locul nașterii, 
date privind educația și formarea 
profesională, calificările 
profesionale, experiența 
profesională, colaborarea 
anterioară cu alți 
angajatori/colaboratori, informații 
privind implicarea în anumite 
proiecte sau activități profesionale, 
rezultate la probele scrise și 
practice în cadrul unor examene 
sau certificări profesionale, 
recomandări, așteptări salariale, 
precum și alte categorii de date cu 
caracter personal care ne pot fi 
furnizate de către dumneavoastră 
în mod direct; 

n acest caz, temeiul de 
prelucrare este reprezentat 
de interesul legitim al 
Militanos Solaris  care 
constă în luarea măsurilor 
necesare pentru ocuparea 
funcțiilor disponibila în 
cadrul organizatiei și 
pentru documentarea 
modului de desfășurare a 
procesului de recrutare. 
Dacă ați fost selectat 
pentru ocuparea unei 
funcții în cadrul Militanos 
Solaris  în vederea 
îndeplinirii formalităților 
necesare pentru inițierea 
relației contractuale cu 
dumneavoastră, vom 
prelucra datele 
dumneavoastră cu caracter 
personal în baza 
contractului ce se va 
încheia cu dumneavoastră. 

Accesarea site-
ului www. 
tantastic.ro  

Utilizăm datele cu 
caracter personal 
colectate de la 
dumneavoastră în 
momentul accesării site-
ului nostru, www. 
tantastic.ro    în scopul 
de a monitoriza traficul 
și îmbunătăți conținutul 
site-ului. Pentru aceste 
scopuri folosim cookie-
uri, astfel cum detaliem 
prin Politica privind 
fișierele cookies. 

Categoriile de date cu caracter 
personal care sunt prelucrate în 
acest context vizează ora și data 
accesării site-ului și adresa IP de la 
care a fost accesat site-ul. 

Temeiul de prelucrare a 
datelor constă în interesul 
nostru legitim de a asigura 
funcționarea 
corespunzătoare a site-ului 
societății, precum și 
îmbunătățirea site-ului. 

Gestionarea 
drepturilor 
conferite de RGPD 
persoanelor vizate 

Prelucrarea datelor 
dumneavoastră cu 
caracter personal poate 
fi necesară în cazul în 
care vă exercitați 
drepturile conferite de 
RGPD în calitate de 
persoană vizată. 

Categoriile de date prelucrare în 
acest context sunt datele de 
identificare, precum și alte date cu 
caracter personal pe care este 
posibil să ni le comunicați în mod 
direct, astfel cum acestea sunt 
necesare în vederea îndeplinirii 
scopurilor. 

În acest caz, temeiul de 
prelucrare este reprezentat 
de obligația legală. 



Monitorizare 
video cu scopul de  
Asigurare a 
securității  

Utilizăm datele 
dumneavoastră cu 
caracter personal 
pentru a asigura 
securitatea sediului, 
activelor și personalului 
societății. 

Categoriile de date cu caracter 
personal care sunt prelucrate în 
acest context vizează, imagini video 
din interiorul locațiilor noastre 

În acest caz, temeiul de 
prelucrare constă în 
interesul legitim al 
Militanos Solaris de a 
proteja sediul, activele și 
personalul societății. 

Menținerea 
relației noastre 
contractuale cu 
partenerul nostru 
de afaceri 

Utilizăm datele 
dumneavoastră cu 
caracter personal 
relevante în scopul de a 
menține relația noastră 
contractuală cu 
partenerul nostru de 
afaceri. 

Date de contact. În acest caz, temeiul de 
prelucrare este reprezentat 
de interesul legitim de a 
asigura gestionarea 
corespunzătoare a relației 
contractuale. 

 
 

CUM COLECTĂM INFORMAȚIILE 
 
Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre dvs.: direct de la dvs. (de exemplu, dacă ne 
contactați prin telefon, e-mail sau canale media sociale); în cursul interacțiunilor noastre cu dvs. (de 
exemplu, dacă interacționați cu colegii nostrii care lucreaza in locatiile noastre); atunci când utilizați 
oricare dintre  serviciile noastre. MILITANOS SOLARIS  nu este responsabil pentru informațiile personale 
pe care le oferiți voluntar despre dvs. în zonele publice ale serviciilor însă va vom informa daca va 
prelucram aceste date precum si sursa de unde am colectat datele dumneavoastră. 
 
Această politică nu acoperă practicile terților care pot furniza informații despre dvs. companiei  
MILITANOS SOLARIS . 
 
 MILITANOS SOLARIS  își rezervă dreptul de a accesa și dezvălui orice informații, date, grafică, video, sunet, 
fișiere și alte conținuturi create de, furnizate de sau accesate de dvs. (“Conținut”) pentru a respecta legile 
și legislația în vigoare solicitări. 
 

COOKIES SI TEHNOLOGII SIMILARE 
 
MILITANOS SOLARIS prelucrează informațiile dvs. de utilizator prin utilizarea “Cookies” și a unor tehnologii 
similare în cadrul Serviciilor. 
 
Un cookie este un fișier de date pe care un site poate trimite unui browser, care poate fi apoi stocat pe 
computerul dvs. Putem folosi cookie-uri  strict pentru buna funcționare a paginii de internet 
www.tantastic.ro  .  
Site-ul nostru poate conține link-uri către alte site-uri care sunt întreținute exclusiv de terți. Site-urile terță 
parte nu fac obiectul prezentei politici și nu suntem responsabili pentru conținutul lor sau practicile de 
confidențialitate. Vă încurajăm cu tărie să citiți politica de confidențialitate a fiecărui site pe care îl vizitați. 
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CE INFORMAȚII PARTAJĂM CU TERȚELE PĂRȚI 
 
Putem divulga informațiile dvs. de utilizator către: autoritățile juridice și de reglementare; consultanți 
externi; orice parte, dacă este necesar, în legătură cu procedurile judiciare; orice parte necesară pentru 
cercetarea, detectarea sau prevenirea infracțiunilor; orice cumpărător al serviciilor noastre de afaceri; și  
alți furnizori terți de publicitate sau de conținut utilizați în Servicii.  
 
Este posibil să vă împărtășim informațiile dvs. B2B cu partenerii noștri, cum ar fi numele dvs., adresa 
poștală a companiei email-ul de afaceri sau alt identificator. Partenerii noștri pot să colecteze informații 
direct de la dvs. 
 
În cazul în care Serviciile conțin legături către alte site-uri sau parteneri, celelalte site-uri sau parteneri pot 
avea practici de informare diferite de ale noastre. Trebuie să consultați întotdeauna politica de 
confidențialitate a terților pentru a afla cum este protejată confidențialitatea. 
Pentru toate aceste dezvăluiri, veți fi informat înainte. 
 

TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE 
 
NU transferăm informațiile dvs. personale către alte locații din alte țări.  MILITANOS SOLARIS  procesează 
informații personale atunci când vom primi datele dvs. în conformitate cu această politică. 
 

SECURITATEA DATELOR  
 
 MILITANOS SOLARIS  a implementat măsuri de securitate adecvate pentru a vă proteja informațiile. Toate 
informațiile de utilizator B2B sunt criptate și stocate local. Toate arhivele și copiile de rezervă sunt criptate 
și stocate în siguranță.  . 
 
Rețineți că transmiterea informațiilor prin internet nu este complet sigură.  MILITANOS SOLARIS  nu poate 
garanta securitatea datelor dvs. transmise prin intermediul internetului. Orice transmitere de date este 
pe propriul dvs. risc și sunteți responsabil pentru a vă asigura că informațiile personale B2B sunt trimise 
în siguranță. 
 

ACURATETEA DATELOR 
 
Facem demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile despre utilizatorii dvs. B2B sunt corecte 
și, dacă este necesar, actualizate. Vă putem contacta pentru a vă asigura că informațiile despre utilizator 
sunt actualizate și exacte. Ne puteți contacta la gdpr@tantastic.ro oricând pentru a vă exercita drepturile 
legate de exactitatea datelor. 
 

MINIMIZAREA DATELOR 
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Facem demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile dvs. pe care le procesăm sunt limitate la 
ceea ce este în mod rezonabil necesar în legătură cu scopurile stabilite în această politică sau când este 
necesar să vă furnizeze servicii sau să acceseze și să utilizeze produsele și serviciile. 
 

REȚINEREA DATELOR 
 
 MILITANOS SOLARIS  păstrează informații pentru perioade pe care le consideră utile sau conform 
contractului, legilor sau reglementărilor aplicabile. Informațiile furnizate  MILITANOS SOLARIS  sunt 
stocate în cadrul sistemelor interne sau a furnizorilor de stocare în cloud în cadrul Uniunii Europene. 
 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 
 
În condițiile prevăzute de Regulamentului UE 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, în calitate de persoane 
vizate, beneficiați de următoarele drepturi: 
 

1. dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare 
efectuate de către  MILITANOS SOLARIS   conform celor descrise în prezentul document; 

2. dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea  MILITANOS 
SOLARIS  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile 
de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face 
prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc; 

3. dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către  
MILITANOS SOLARIS  a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea 
datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost 
transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune 
eforturi disproporționate. 

4. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care 
se aplică unul dintre următoarele motive: 

a. acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate 
sau prelucrate; 

b. în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru 
prelucrare; 

c. în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să 
prevaleze; 

d. în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
e. în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații 

legale; 
f. datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 

societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta 
căruia se află operatorul. 

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor,  MILITANOS SOLARIS  să anonimizeze aceste date 
(lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri 
statistice; 
 



5. dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : 
– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea 

corectitudinii datelor; 
– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter 

personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță; sau 

– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru 
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează 
asupra celor ale persoanei vizate. 

6. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: 
(i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată,  folosită în mod obișnuit și 
într-un format ușor de citit. 
 
(ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către  MILITANOS SOLARIS  către alt operator de date, în 
măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 
 

7. dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin 
transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; 

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, 
ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al  MILITANOS 
SOLARIS  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care  MILITANOS 
SOLARIS  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea 
datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță; 

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie 
prelucrate în scop de marketing direct. 

8. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul 
unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de 
profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar 
într-o măsură semnificativă; 

9. dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar: ANSPDCP 

10. dreptul de a vă adresa Justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care 
au fost încălcate. 

Este posibil să solicităm dovada sau necesitatea de a vă verifica identitatea înainte de a putea pune în 
aplicare aceste drepturi. 
 
Totodată, este bine să știți că puteți lua măsuri directe pentru a vă schimba preferințele după cum 
urmează: 
Materiale de marketing: Puteți oricând să renunțați sau să vă dezabonați la orice e-mailuri de marketing 
în orice moment, urmând instrucțiunile de pe e-mailurile pe care le primiți. Permiteți zece-cincisprezece 
zile lucrătoare pentru ca modificările să aibă efect. Dacă renunțați să primiți materiale de marketing, 
puteți fi totuși contactat în alte scopuri de afaceri. 
Conform REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, este posibil 
să ne refuzați accesul la anumite informații, caz în care unele dintre funcționalitățile serviciilor pot să nu 



fie disponibile. Aceste drepturi includ, în conformitate cu legea aplicabilă, dreptul de a formula obiecții 
sau de a solicita restricționarea prelucrării informațiilor dvs. și de a solicita accesul sau ștergerea propriilor 
informații. 
Solicitările referitoare la informațiile dvs. trebuie trimise contactând-ne folosind informațiile de mai jos. 
Dacă sunteți rezident în UE și aveți orice nelămurire privitoare la politica noastră de confidențialitate sau 
că nu am rezolvat în mod satisfăcător o solicitare a dvs, aveți dreptul să contactați Autoritatea de 
supraveghere și să depuneți o plângere. 
 
DETALII DE CONTACT 
 
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică, puteți să ne contactați prin e-mail la: 
gdpr@tantastic.ro  
 
Coordonatorul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat la adresa: gdpr@tantastic.ro 
 
MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ 
 
 MILITANOS SOLARIS  poate schimba din când în când această politică, pentru a reflecta modificările aduse 
politicilor noastre de confidențialitate a datelor și colectarea de informații cu caracter personal. Cea mai 
recentă versiune a Politicii de confidențialitate va fi postată pe site-ul nostru. 
 
Vă recomandăm să verificați această Politică de confidențialitate pentru a vă asigura că sunteți la curent 
cu cea mai recentă versiune. 
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