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NOTĂ DE INFORMARE 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

ale angajaților vizitatori/vizitatorilor care solicită accesul 
în sediul INCD-INSEMEX/Poligon Explozivi 

 
 

INCD-INSEMEX PETROȘANI, CUI 2664676, cu sediul în Petroșani, str. G-ral 
Vasile Milea, nr. 32-34, cod 332047, jud. Hunedoara, tel. 0254 541 621 ,0254 541 622 fax 
0254 546 277, website: www.insemex.ro, email: insemex@insemex.ro,  vă informează că 
datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care vizitează INCD-INSEMEX, sunt 
prelucrate de societatea de pază și protecție S.C. TMG GUARD SRL cu sediul în localitatea 
TG-JIU, str.Lalelelor, nr. 3B, Jud.Gorj, care asigură securitatea clădirilor/obiectivelor   
INCD-INSEMEX PETROȘANI.  

Datele cu caracter personal prelucrate sunt: numele, prenumele, seria și numărul 
actului de identitate și sunt solicitate pentru a fi înregistrate în registrul de intrări-ieșiri 
în/din unitate, conform Legii nr. 333/2003 republicată în 2014 și a Regulamentului Intern al 
INSEMEX.  

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către societatea de pază 
și protecție S.C. TMG GUARD SRL în scopul precizat și vor fi păstrate în conformitate cu 
prevederile legale (Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată în 2014). 

 Conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 și a legislației naționale privind protecția și securitatea datelor 
personale, în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de 
opoziție.  

Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să 
solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere 
scrisă, datată și semnată responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal din cadrul 
S.C. TMG GUARD SRL . Cererea se poate depune la sediul societății de pază și protecție 
S.C. TMG GUARD SRL din localitatea TG-JIU, str.Lalelelor, nr. 3B, Jud.Gorj,  sau poate fi 
transmisă prin fax la nr. 253 238 227. 

 În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") - B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, 
Sector 1, cod poștal 010336, București și aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când 
considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro. 
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