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Politica de Confidențialitate 

Această Politică de Confidențialitate (denumită în continuare „Politica”) descrie cum să 

obțineți, să utilizați și să gestionați în continuare datele personale obținute prin intermediul 

interfeței web www.neotax.eu (denumită în continuare „Interfața Web”) 

Operatorul datelor personale: 

Neotax s.r.o., cu sediul social Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4 

Comp. Reg. Nr .: 02189909 

Nr. ID fiscal .: CZ02189909 

Înregistrat: în Registrul Comercial al Curții Municipale din Praga, Sector C, Insert 215906 

Detalii de contact ale operatorului de date cu caracter personal: 

Adresa poștală: Neotax s.r.o., Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4 

Adresa de e-mail: expats@neotax.eu 

Confidențialitatea datelor Dvs. este foarte importantă pentru noi. Vă rugăm să vă 

familiarizați pe deplin cu această politică care conține informații importante privind 

gestionarea datelor Dvs. personale și drepturile și obligațiile aferente. 

 

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE 

1.1. Ce observăm la prelucrarea datelor cu caracter personal? 

Tratăm datele cu caracter personal în conformitate cu legile din Republica Cehă și cu 

reglementările aplicabile direct ale Uniunii Europene, în special Legea nr. 101/2000, privind 

Protecția datelor cu caracter personal, modificată (denumită în continuare „ZOOÚ”) și Legea 

nr. 480/2004, privind anumite servicii ale societății informaționale și modificările aduse 

anumitor acte, astfel cum a fost modificată și, de la intrarea sa în vigoare, și în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliul din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date, abrogând Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor) (denumit în continuare „ GDPR“). 

1.2. Ce sunt datele personale? 

Datele cu caracter personal sunt informațiile care identifică sau pot identifica o anumită 

persoană fizică. Datele cu caracter personal sunt în special (inclusiv fără limitări): 

• detalii de identificare, um ar fi numele și prenumele, codul numeric personal, data 

nașterii, numele de utilizator, sexul, naționalitatea, starea civilă, numărul de copii; 

• detalii de contact, cum ar fi adresa permanentă (sau adresa poștală), numărul de 

telefon, adresa de e-mail; 

• date sensibile, cum ar fi apartenența la un sindicat, date referitoare la sănătate; 

• date economice, cum ar fi informații despre situația financiară, salariul, tipul de 

angajare, tipul de pensie, valoarea pensiei, detalii bancare, asigurare, educație; 
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• alte informații, cum ar fi informațiile colectate prin cookie-uri, adresa IP 

(identificator de rețea), inclusiv tipul browserului, dispozitivul și sistemul de 

operare, ora și numărul de vizite ale Interfeței Web și alte informații similare. 

 

2. OBȚINEREA ȘI UTILIZAREA DATELOR PERSONALE 

2.1. Cum obținem datele personale? 

• Ne furnizați datele dvs. cu caracter personal, în special atunci când completați o 

declarație fiscală, un formular de contact, în comunicarea prin e-mail sau atunci când 

creați un cont de utilizator. 

• Când vizitați și utilizați Interfața Web, unele date personale pot fi obținute și stocate 

prin cookie-uri. Citiți mai multe despre cookie-uri în Articolul 5 și în Politica privind 

Cookie-urile. 

2.2. Pe ce bază și în ce scop prelucrăm datele cu caracter personal? 

• Putem colecta și prelucra datele cu caracter personal introduse la completarea 

declarației de impunere sau a formularului de contact și furnizate în 

comunicarea prin e-mail exclusiv în scopul negocierii unui contract sau 

îndeplinirii contractului, adică în scopul pregătirii declarației de impunere sau 

furnizării informațiilor necesare/solicitate. În plus, putem prelucra aceste date pentru 

a ne conforma celorlalte obligații statutare (în special taxele de înregistrare, 

arhivarea documentelor fiscale etc.). 

• Putem colecta și prelucra datele personale introduse la crearea unui cont de 

utilizator fără consimțământul dvs. explicit pentru a permite accesul, administrarea 

și întreținerea contului de utilizator, cu excepția cazului în care se prevede altfel. 

• Dacă ne acordați consimţământ prin confirmarea pe Interfața Web, putem prelucra 

datele dvs. personale introduse atunci când completați un chestionar de declarație 

fiscală, formular de contact, furnizat în comunicarea prin e-mail sau atunci când 

creați un cont de utilizator în scopul expedierii comunicările afaceriale și 

marketing direct sau în alte scopuri cu care ați fost de acord explicit. 

• Procesăm datele personale pe care le obținem prin cookie-uri pe baza 

consimțământului dvs. (pe care îl puteți acorda prin confirmarea bazată pe Interfața 

Web după ce ați fost notificat despre utilizarea cookie-urilor și ați avut ocazia să 

aflați despre această Politică și Politica de Cookie). Suntem autorizați să prelucrăm 

datele dvs. personale obținute prin intermediul cookie-urilor, chiar dacă continuați 

să utilizați Interfața Web chiar și după ce ați fost notificat despre prelucrarea acestor 

date cu caracter personal. Folosim datele personale obținute prin cookie-uri în 

scopul asistenței utilizatorului, îmbunătățirea serviciilor noastre, inclusiv 

analize de comportament ale utilizatorilor și marketing. 
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Pentru a utiliza datele dvs. cu caracter personal în alt scop decât cel pentru care le-am 

obținut, putem doar pe baza consimțământului dumneavoastră. 

 

2.3. Cum prelucrăm datele dvs. personale obținute de la un terț? 

• De asemenea, puteți utiliza serviciile oferite pe interfața noastră web dacă ne 

furnizați date cu caracter personal ale unei alte persoane sub autorizarea acelei 

persoane (de exemplu, el / ea în calitate de contabil sau consilier fiscal poate 

completa chestionarul pentru declarația fiscală ). 

• Dacă ne furnizați datele personale ale altei persoane, prin utilizarea Interfeței Web, 

vă angajați că sunteți autorizat să ne furnizați datele cu caracter personal ale acelei 

persoane. Nu suntem responsabili pentru daunele cauzate de furnizarea neautorizată 

de date cu caracter personal. În același timp, vă angajați să ne furnizați datele de 

contact ale persoanei ale căror date personale ne furnizați. Adresa de e-mail pe care 

o furnizați atunci când completați chestionarul de decont de impozit sau formularul 

de contact este considerat un astfel de contact. 

• După primirea datelor cu caracter personal de la un terț, vom informa persoana a 

cărei date ne-au fost furnizate într-un termen rezonabil pentru prelucrarea datelor 

sale cu caracter personal, trimițând această Politică de confidențialitate care conține 

toate informațiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal și despre drepturile 

persoanei ale căror date personale le prelucrăm. 

• Toate informațiile, drepturile și obligațiile conținute de această Politică se aplică și 

persoanei ale cărei date personale le-am obținut de la o altă persoană. 

2.4. Cât timp folosim datele? 

• Datele cu caracter personal introduse la completarea unui chestionar de declarație 

fiscală, formularul de contact și furnizate în comunicarea prin e-mail sunt utilizate 

doar pentru timpul necesar pentru îndeplinirea contractului și respectarea 

obligațiilor legale. 

• Dacă ne dați consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal, datele vor fi utilizate pe durata scopului pentru care a fost acordat 

consimțământul. 

• Durata totală a scopului prelucrării datelor dvs. cu caracter personal este de trei ani, 

cu excepția cazurilor în care a fost convenit altfel cu dvs. sau dacă legislația nu 

impune o perioadă mai lungă de prelucrare. 

 

3. DREPTURILE DATELOR DVS. PERSONALE 

3.1. Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal 

Dacă prelucrăm datele dvs. personale numai pe baza consimțământului dvs. (adică fără niciun 

alt motiv legal), puteți retrage acest acord în orice moment. 
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Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este posibilă 

în orice moment: 

• prin e-mail trimis la adresa noastră de e-mail de contact; 

• în cazul comunicațiilor comerciale - în modul descris în fiecare e-mail care conține o 

comunicare comercială (făcând clic pe linkul de dezabonare sau în orice alt mod). 

Retragerea consimțământului nu aduce atingere legalității procesării datelor efectuate până la 

retragerea consimțământului la prelucrare. 

3.2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal 

Ne puteți solicita să vă oferim informațiile dacă prelucrăm datele dvs. personale. Dacă vă 

prelucrăm datele personale, aveți dreptul de a accesa aceste date cu caracter personal și, în 

special, la următoarele informații: 

• scopul prelucrării; 

• categorii de date prelucrate cu caracter personal; 

• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le vor fi puse la dispoziție datele 

cu caracter personal; 

• perioada pentru care datele personale vor fi stocate. 

La cererea dvs., vă vom oferi o copie a datelor prelucrate. Vă putem percepe o taxă 

administrativă care să nu depășească costurile asociate cu producția și livrarea copiilor 

suplimentare. 

3.3. Dreptul la rectificare  

Dacă datele dvs. personale sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita o rectificare 

imediată, adică corectarea datelor incorecte și / sau completarea datelor incomplete. 

3.4. Dreptul de a vă opune procesării 

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în orice moment când sunt 

prelucrate în scopuri de marketing direct, inclusiv orice prelucrare automată a datelor cu 

caracter personal. Odată ce obiecția a fost ridicată, nu vom mai prelucra datele dvs. personale 

în aceste scopuri. 

3.5. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) 

Dacă: 

• datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau 

prelucrate; 

• v-ați retras consimțământul pentru prelucrare; 

• v-ați opus prelucrării datelor dvs. personale; 

• datele personale au fost prelucrate ilegal, 

aveți dreptul să ne solicitați să vă ștergem datele personale. Dacă nu există motive legitime 

pentru a refuza o astfel de acțiune, trebuie să respectăm solicitarea dvs. 
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3.6. Dreptul la restricționarea procesării 

Dacă:  

• negați exactitatea datelor dvs. personale; 

• prelucrarea este ilegală și în loc de ștergere doriți să restricționați prelucrarea datelor cu 

caracter personal; 

• nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le 

solicitați să identifice, să aplice sau să apere revendicările legale; 

• vă opuneți procesării, 

este posibil să solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale. Atunci când 

restricționăm prelucrarea, suntem autorizați să vă stocăm doar datele personale; procesarea 

ulterioară este posibilă numai cu acordul dumneavoastră sau din motive legitime. 

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată din cauza unei obiecții la prelucrare, 

restricția durează pentru perioada necesară pentru a determina dacă suntem obligați să 

respectăm obiecția dvs. sau nu. 

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este restricționată din cauza datelor incorecte, 

restricția durează pentru perioada necesară verificării datelor. 

3.7. Dreptul la portabilitatea datelor 

Aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat 

care poate fi citit automat și poate fi transmis unui alt operator de date cu caracter personal. 

3.8. Cum vă exercitați drepturile? 

Vă puteți exercita drepturile în legătură cu datele personale prin intermediul informațiilor 

noastre de contact. Toate informațiile și acțiunile vă vor fi furnizate fără întârzieri nejustificate. 

Vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele personale. Cu toate acestea, dacă nu sunteți 

mulțumit de soluționare, aveți dreptul de a contacta autoritățile competente, în special Oficiul 

pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (http://www.uoou.cz) care supraveghează 

protecția datelor cu caracter personal. Această prevedere nu aduce atingere dreptului 

dumneavoastră de a depune o plângere direct la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter 

Personal. 

Dacă, în special, adresa dvs. permanentă, locul de muncă sau locul presupusei încălcări a 

protecției datelor cu caracter personal se află în afara Republicii Cehe într-un alt stat membru 

al Uniunii Europene, puteți contacta autoritatea de supraveghere competentă din Statul Membru 

respectiv. 

 

4. GESTIONAREA ȘI PROCESAREA DATELOR PERSONALE 

4.1. Cum gestionăm și prelucrăm datele dvs. personale? 

Suntem controlorul de date cu caracter personal în sensul ZOOÚ și GDPR. Datele dvs. 

personale sunt prelucrate de compania noastră. În mod alternativ, putem atribui alte 
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prelucrătoare de date cu caracter personal. Vă vom oferi informații despre cine procesează de 

fapt informațiile dvs. personale la cerere. 

Datele personale și alte date colectate sunt complet securizate împotriva abuzurilor. Datele cu 

caracter personal vor fi prelucrate în formă electronică în mod automatizat sau într-o formă 

tipărită, în mod automatizat. 

4.2. Cui transferăm datele Dvs. personale? 

În măsura necesară respectării acordului sau a altor obligații, putem transfera, de asemenea, 

datele dvs. personale către alte persoane (cum ar fi alte părți implicate în îndeplinirea acordului 

sau a obligațiilor noastre legale sau a partenerilor noștri de rețea socială, marketing, publicitate 

și analiză). 

Pentru serviciul „Declarație fiscală de către un contabil”, vom transfera datele personale pe care 

le-ați furnizat contabilului nostru cooperant, care vă va contacta pentru a oferi serviciile sale. 

Pentru serviciul „Consultare fiscală”, vom transfera datele personale pe care le-ați furnizat 

consilierului nostru fiscal care vă va contacta cu oferta serviciilor sale. 

Datele dvs. personale nu vor fi transferate în țări din afara Uniunii Europene. 

 

5. POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE 

5.1. Cookie-uri și utilizarea serviciului Google 

Interfața Web folosește așa-numitele „cookie-uri” pentru activitățile sale. Interfața Web 

folosește de asemenea Google Analytics și, eventual, alte servicii furnizate de Google, Inc. 

(denumite în continuare „Google”). Aceste servicii funcționează și cu informațiile obținute prin 

cookie-uri. 

 

 

 

Această politică este în vigoare și are efect începând cu 10 iulie 2019. 

 


