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Vă mulțumim pentru interesul acordat AGRECO! 
 
Protecția datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, dorim să vă informăm cu privire la utilizarea datelor dvs., care 
sunt colectate pe site-ul nostru atunci când vizitați pagina și prin intermediul întrebărilor de contact. Dacă aveți și alte întrebări, le puteți 
transmite direct la noi.  
AGRECO R.F.GÖDERZ GMBH colectează și prelucrează date în general pentru îndeplinirea sarcinilor noastre de autoritate publică sau a 

obligației noastre legale de a coopera, în baza prevederilor legale privind agricultura ecologică2). Caracterul legal al prelucrării rezultă mai 
ales din îndeplinirea obligațiilor legale din prevederile legale susmenționate, din consimțământul persoanei vizate, precum și cerințele privind 
îndeplinirea contractului sau din măsurile pre-contractuale, efectuate la cererea persoanei vizate. Aceasta include în mod explicit o posibilă 
necesitate de a transfera date către o țară terță sau o organizație internațională.   
Beneficiarii datelor cu caracter personal includ autoritățile competente, organisme autorizate sau cu obligația de a coopera, organizații 
naționale și internaționale din domeniul de activitate al AGRECO și publicul interesat.  
Răspunderea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) revine 
conducerii AGRECO R.F. GÖDERZ GmbH, Mündener Str. 19; 37218 Witzenhausen. Ofițerul responsabil cu protecția datelor este persoana 
indicată pe pagina web a AGRECO la: www.agrecogmbh.com. 
 
Securitatea datelor 

Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Toți angajații noștri și prestatorii de servicii contractați au obligația de a 
respecta protecția datelor. Încălcarea acestei obligații de protecție se pedepsește prin lege. Sistemele noastre electronice sunt securizate, 
manipularea și arhivarea dosarelor în format hârtie sunt reglementate în condiții de siguranță. Pentru distrugerea datelor și documentelor s-a 
contractat o companie certificată. 
 
Colectarea / stocarea datelor după contactare 

După ce luați contact cu noi (de ex. prin telefon sau e-mail), vom stoca informațiile dvs. pentru a procesa cererea și pentru eventualele întrebări 
ulterioare. Acest lucru este valabil și pentru primirea prin poștă.  
Datele stocate pot fi, de asemenea, pe lângă numele și informațiile dumneavoastră de contact directe (de exemplu, numărul de telefon, adresă 
de e-mail sau adresa poștală), în plus, de exemplu, datele care rezultă din semnătura de e-mail sau informații din e-mailuri. Datele sunt în 
transmise și stocate în format hârtie sau în format electronic către operatorul responsabil. Aplicațiile și dosarele de personal sunt prelucrate 
în zone protejate, apoi păstrate în conformitate cu cerințele interne și prevederile legale și în cele din urmă distruse. 
 
Stocarea datelor după încheierea contractului 

Dacă ați încheiat un contract cu AGRECO, vom salva datele dumneavoastră de contact și vom colecta și prelucra toate datele relevante și 
necesare pentru desfășurarea activității noastre cu privire la persoana dumneavoastră și la compania dumneavoastră și activitățile relevante 
pentru contract, în cadrul prevederilor legale. Aceasta include și întocmirea unui dosar la nivel de unitate sau a unui dosar personal, în format 
electronic sau hârtie. Pentru plăți, înregistrăm și stocăm informațiile bancare furnizate de dumneavoastră pentru activitățile legate de plăți.  
Datele dumneavoastră vor fi stocate și păstrate în conformitate cu reglementările interne ale sistemului de asigurare a calității pentru durata 
de depozitare și de utilizare a diferitelor date sau atât timp cât există un interes legitim, cu respectarea cerințelor legale.  
 
Transmiterea datelor cu caracter personal 

În plus față de obligațiile legale ale angajatorilor privind înregistrarea și transferul datelor cu caracter personal (de exemplu, către instituții de 
asigurări, administrații fiscale), transferul de date cu caracter personal se face către terți în domeniul prevăzut de lege doar în cadrul activității 
noastre ca organism de control pentru îndeplinirea sarcinilor noastre ca organism autorizat suveran sau în cadrul obligațiilor noastre legale 
de a coopera și pentru îndeplinirea eventualelor comenzi din partea dumneavoastră, printre altele și către țări terțe și organizații internaționale. 
Atragem în mod precaut atenția asupra unei posibile afectări a protecției datelor asociată cu acest transfer, care nu se află sub controlul 
nostru.  
În plus, transferul de date în domeniul dreptului privat are loc numai în cazul unui mandat corespunzător din partea dumneavoastră, de 
exemplu, în cadrul contractării pentru controlul suplimentar al altor baze de verificare (de exemplu, asociații, mărci regionale, etc.). Rezultatele 
testelor sunt transmise împreună cu datele solicitate de emitentul standardului respectiv pentru scopul pentru care ne-ați contractat.  
Organismele de control sunt obligate prin lege, conform prevederilor Regulamentului privind agricultura ecologică, să facă schimb de informații 
cu privire la societățile care se află în proceduri de control privind agricultura ecologică. Același lucru se aplică și pentru contractarea terților, 
pentru cooperări operaționale, etc.  
Toate organismele de control sunt obligate prin lege să mențină o evidență a tuturor companiilor care au încheiat cu ele un contract de control 
si certificare. Informațiile care trebuie transmise obligatoriu sunt prezentate în certificatul de operare, care este salvat scanat pe pagina noastră 
de internet. Ne îndeplinim această obligație prin publicarea datelor dumneavoastră de certificare după numele companiei și codul poștal pe 
pagina de internet a organizației noastre tip umbrelă „Federația organismelor de control în domeniul agriculturii ecologice“ (BVK) într-un motor 
de căutare la secțiunea „oeko-kontrollstellen.de“.   
AGRECO nu efectuează operațiuni de marketing și nu transmite newslettere. Ne îndeplinim obligația de furnizare a informațiilor privind 
schimbările fundamentale prin publicarea de informații pe pagina noastră de internet sau transmiterea direct către clienții noștri. 
 
Internetul și mijloacele electronice de comunicare 

Mai multe detalii referitoare la reglementările privind colectarea și utilizarea datelor pe pagina noastră de internet vă sunt prezentate acolo. 
Dorim să menționăm faptul că pagina noastră de internet conține link-uri către pagini externe pe care le puteți utiliza pe proprie răspundere. 
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că noi nu avem nicio influență asupra conținutului sau prelucrării datelor pe alte pagini web și ca urmare 
nu ne asumăm răspunderea în acest sens. 
Totodată dorim să vă informăm că transferul datelor pe internet (de ex. prin comunicarea pe e-mail) poate prezenta breșe de securitate și nu 
poate garanta o protecție completă împotriva accesului terților. 
 
Drepturile persoanei vizate 

Dacă nu există un interes legitim contrar al AGRECO R.F.GÖDERZ GMBH în îndeplinirea sarcinilor noastre de autoritate publică sau a 
obligației noastre legale de a coopera, aveți următoarele drepturi: 

- în conformitate cu art. 15 - 20 GDPR, dacă prevederile legale sunt îndeplinite: Dreptul la informații, la rectificare, la ștergere, la 
restricționarea prelucrării, la transferul datelor; 

- În conformitate cu art. 21(1) GDPR, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrărilor care se bazează pe art. 6 (1) f GDPR, 
cât și prelucrării în scopul marketingului direct. 
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Autoritatea de supraveghere 

Conform art. 77 GDPR, aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați că prelucrarea datelor dv. cu 
caracter personal nu se desfășoară conform legii. Pentru datele de contact, consultați pagina noastră de internet.  
Pentru mai multe întrebări privind protecția datelor, vă rugăm să vă adresați direct AGRECO: datenschutz@agrecogmbh.de  
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