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1.

Preamble

1.

Preambul

Domokos și Asociații S.P.A.R.L. (hereinafter re-

Domokos și Asociații S.P.A.R.L. (denumit în con-

ferred to as "Domokos Partners", “us” or

tinuare, „Domokos Partners", „noi" sau

"we") is required by law to protect the personal

„nouă") are obligația, potrivit legii, de a proteja

data and to comply with all data protection reg-

datele dumneavoastră cu caracter personal și să

ulations, including but not limited to the EU

respecte toate reglementările privind protecția

General Data Protection Regulation No.

datelor, inclusiv, dar fără a ne limita la preveder-

2016/679 (hereinafter referred to as "GDPR").

ile din Regulamentul General UE privind Protecția Datelor nr. 2016/679 (denumit în continuare, "GDPR").

In this document we detail the following as-

În acest document detaliem următoarele as-

pects:

pecte:

•

what types of personal data we process

•

about you;

ce tipuri de date cu caracter personal
prelucrăm în legătură cu dumneavoastră;

•

what are the purposes for which we

•

care sunt scopurile pentru care prelu-

process your personal data and what

crăm aceste și temeiurile pe care se

are the legal grounds for such process-

întemeiază aceste scopuri;

ing purpose;

•

duration of the personal data process-

•

care este durata prelucrărilor datelor;

•

care sunt persoanele cărora le trans-

ing;

•

who are the people with whom we
share your personal data;

•

how can you exercise your rights under
the applicable legislation.

mitem date cu caracter personal;

•

modul în care dumneavoastră vă puteți
exercita drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Personal data means any information relating to

Date cu caracter personal înseamnă orice infor-

an identified or identifiable natural person, the

mații privind o persoană fizică identificată sau

latter being the person who can be identified

identificabilă, aceasta din urmă fiind persoana

directly or indirectly by reference to specific el-

care poate fi identificată în mod direct sau indi-

ements of identification or identity. Specifically,

rect prin referire la elemente de identificare sau

the personal data we process includes data such

factori specifici privind identitatea acesteia. În

as name, surname, telephone number, e-mail

concret, datele cu caracter personal pe care le

address, business address, position within a

prelucrăm cuprind date precum nume, prenume,

company, or other details about personal or ma-

număr de telefon, adresă de email, adresă pro-

terial situations, such as date of birth, age, sex,

fesională, funcție sau poziție, sau alte detalii

various national identification numbers, videos,

despre situații personale sau materiale, cum ar

correspondence, photographs, etc. Personal

fi data nașterii, vârsta, sexul, diverse numere

data may also include special categories of data,

naționale de identificare, înregistrări video,

such as medical data or data relating to criminal

corespondență, fotografii, etc. Datele cu carac-

proceedings.

ter personal pot include de asemenea categorii
speciale de date, cum ar fi date medicale sau
date referitoare la proceduri penale.
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This data privacy statement refers to the pro-

Prezenta informare se referă la prelucrările pe

cessing we carry out regarding the personal

care le efectuăm cu privire la datele cu caracter

data of our clients and our business partners, of

personal ale clienților și ale partenerilor noștri

their representatives, employees, and collabora-

de afaceri, ale reprezentanților, angajaților și

tors, of our collaborators, of the persons who

colaboratorilor acestora, ale colaboratorilor

are interested in becoming associate attorneys

noștri, ale persoanelor care sunt interesate să

within Domokos Partners or of the persons who

devină avocați colaboratori ai Domokos Partners

contact us for exercising their rights under the

sau ale persoanelor care ne contactează pentru

data protection law or for any other reasons.

a – și exercita drepturile prevăzute legislația cu
privire la protecția datelor sau pentru alte motive.

2.

Purposes and grounds for data
processing

2.

Scopurile și temeiurile de prelucrare a datelor

We process the following personal data for the

Prelucrăm următoarele date cu caracter person-

following purposes and based on the following

al pentru următoarele scopuri și în baza urmă-

legal grounds:

toarelor temeiuri juridice:

In relation with Domokos Partners clients

În relația cu clienții Domokos Partners și

and their representatives

reprezentanții clienților Domokos Partners

If you are a client or potential client of ours or a

Dacă sunteți client sau potențial client al nostru

representative (including legal representative,

sau reprezentant (inclusiv reprezentant legal,

employee, or collaborator) of one of our clients,

angajat, sau colaborator) al unui client de-ai

we will use your identification and contact in-

noștri, vom utiliza datele dumneavoastră de

formation in order to prepare and / or provide

identificare și de contact în vederea pregătirii și/

our services, as well as to communicate with

sau furnizării serviciilor noastre, precum și pen-

you, in reliance on the legal relationship be-

tru comunicarea cu dumneavoastră, în virtutea

tween us and you / our client, thus based on the

raportului juridic dintre noi si dumneavoastră/

contractual relationship between client and at-

clientul nostru, bazat astfel pe relația contractu-

torney. The legal ground for processing your

ală dintre client și avocat. Temeiul de prelucrare

personal data, in this case, is the execution of

a datelor dumneavoastră, în acest caz, este ex-

our contracts for legal assistance and represen-

ecutarea contractelor noastre de asistență ju-

tation or taking steps to conclude such a con-

ridică și reprezentare sau efectuarea de demer-

tract (art. 6 paragraph 1 letter b) GDPR), if you

suri pentru încheierea unui asemenea contract

are or want to become a client respectively, our

(art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR), dacă sunteți sau

legitimate interest in ensuring the proper per-

doriți să deveniți clientul nostru, respectiv in-

formance of the contracts to which we are party

teresul nostru legitim de a asigura buna des-

or which we wish to conclude (art. 6 para. 1 let-

fășurare a contractelor la care suntem parte sau

ter f) GDPR), when you are our client's repre-

pe care dorim să le încheiem (art. 6 alin. 1 lit. f)

sentative.

GDPR), atunci când dumneavoastră sunteți
reprezentantul clientului nostru.
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We will process your contact details based on

Vom prelucra detaliile dumneavoastră de con-

our legitimate interest (art. 6 para. 1 letter f)

tact pe baza interesului nostru legitim (art. 6

GDPR) to optimize our contact management

alin. 1 lit. f) GDPR) pentru a optimiza ges-

with you. Furthermore, based on our legitimate

tionarea contactului nostru cu dumneavoastră.

interest, we may process your personal data for

Tot în baza interesului nostru legitim putem pre-

the internal purposes of Domokos Partners,

lucra datele dvs. în scopuri interne ale Domokos

which include the billing of our services and the

Partners, care includ facturarea serviciilor noas-

administration of Domokos Partners contracts

tre și administrarea contractelor și a contactelor

and contacts.

Domokos Partners.

At the same time, we inform you that following

Totodată, vă informăm că în conformitate cu

the regulations in force on the prevention of

reglementările în vigoare privind prevenirea

money laundering, we are obliged in certain sit-

spălării banilor, suntem obligați în anumite situ-

uations to comply with the statutory obligations

ații să ne conformăm obligațiilor statutare de

to verify, monitor, report, and keep records of

verificare, monitorizare, raportare și păstrare a

customers. Specifically, we may be obliged to

evidențelor privind clientela. Este posibil, în spe-

require proof from you and your beneficial own-

cial, să fim obligați să solicităm de la dumneav-

er (s) and, as the case may be, from your man-

oastră și beneficiarul/beneficiarii dumneavoastră

agement or from natural or legal persons for

reali și, după cum este cazul, de la persoanele

whom you are acting as a representative, satis-

dumneavoastră de conducere sau de la per-

factory identity and, where appropriate, the

soane fizice sau juridice pentru care acționați în

power of representation. We will perform such

calitate de reprezentant, o dovadă satisfăcă-

data processing only to comply with our legal

toare de identitate și, dacă e cazul, a puterii de

obligations (art. 6 para. 1, letter c) GDPR).

reprezentare. Vom efectua astfel de prelucrări
de date numai în vederea îndeplinirii obligațiilor
noastre legale (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR).

Please note that, in certain situations, we may

Vă rugăm să rețineți că, în anumite situații, este

have to refrain from accepting an engagement if

posibil ca noi să fim nevoiți sa ne abținem de la

you do not provide or incompletely provide us

acceptarea unui angajament, dacă dumneavoas-

with the personal data that is necessary to per-

tră nu ne transmiteți sau ne transmiteți în mod

form and implement our legal services.

incomplet datele cu caracter personal care sunt
necesare pentru a executa și implementa serviciile noastre juridice.
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If you disclose to us your or your relatives', co-

Dacă dumneavoastră ne furnizați date cu carac-

workers' or other third parties' personal data

ter personal și/sau ne dezvăluiți secrete de

and/or business or trade secrets, we generally

afaceri sau comerciale care aparțin dumneav-

assume that you are authorized to disclose this

oastră sau rudelor, colegilor dumneavoastră sau

data. We will use such data only to the extent

altor terți, vom presupune în general că dum-

this is necessary for the proper establishment

neavoastră sunteți autorizat să ne dezvăluiți

and processing of our mandate or contractual

aceste date. Vom utiliza astfel de date numai în

relationship with you or your company. At the

măsura necesară pentru executarea mandatului

same time, we kindly ask you, to the extend

nostru sau a relației contractuale cu dumneav-

possible, to inform these third parties about the

oastră, sau cu societatea pe care o reprezentați.

disclosure of their data to Domokos Partners

În același timp, vă rugăm să informați, în mă-

and about the processing of their data by

sura în care este posibil, aceste persoane cu

Domokos Partners in accordance with this priva-

privire la transmiterea datelor lor către

cy notice.

Domokos Partners și la modalitățile în care
Domokos Partners prelucrează datele lor, conform acestei note de informare.

Moreover, we may use your personal data based

Totodată, vom mai putea folosi datele dvs. cu

on our legitimate interest (art. 6 para. 1 letter f)

caracter personal pe baza interesului nostru le-

of GDPR) in order to fulfil any other obligations,

gitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) pentru scopul

we have according to the applicable legislation

de a ne îndeplini oricare alte obligații care ne

or statutory provisions, or if we deem such data

revin potrivit legislației aplicabile sau statutelor

necessary for the establishment, exercise or

profesionale, sau dacă vom considera necesar în

defense of our rights. We may also use your

vederea constatării, exercitării sau apărării

personal data for statistical purposes, only after

drepturilor noastre. Uneori este posibil să uti-

such data has been priorly anonymized.

lizăm datele puse la dispoziție în scop statistic,
dar numai după ce acestea au fost anterior
anonimizate.

In relation with our contractual partners,

În relația cu partenerii noștri de afaceri,

service providers or associates, or their

furnizorii noștri de servicii sau colabora-

representatives, respectively

torii noștri, respectiv cu reprezentanții
acestora

If you are a business partner, service provider or

Dacă sunteți un partener de afaceri, furnizor de

collaborator of Domokos Partners, or a repre-

servicii sau colaborator al Domokos Partners sau

sentative thereof, we will process your personal

reprezentant al acestora, vom prelucra datele

data to assure the smooth performance of our

dvs. cu caracter personal pentru a asigura buna

contractual relationship with you, or with your

desfășurare a relației noastre contractuale cu

company.

dumneavoastră, respectiv cu societatea pe care
o reprezentați.
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We will collect your personal data (name, sur-

Vom colecta datele dvs. (nume și prenume, CNP,

name, personal identification number, if applica-

după caz, datele din cartea de identitate, după

ble, identity card information, if applicable, e-

caz, e-mail, telefon, funcția, adresa sediului la

mail, phone number, professional address) di-

care vă desfășurați activitatea) direct de la dvs.

rectly from you or from your company at signing

sau de la societatea pe care o reprezentați la

or for the performance of the contracts conclud-

semnarea sau în vederea aducerii la îndeplinire

ed with you/ your company, and to communi-

a contractelor încheiate cu dvs., respectiv cu

cate with you. At the same time, we may obtain

societatea pe care o reprezentați, și pentru co-

your personal data mentioned above from public

municarea cu dumneavoastră. Totodată, putem

sources (e.g. your employer's website, trade

obține datele dvs. cu caracter personal sus-

registry, etc.), or from the correspondence/noti-

menționate din surse publice (de ex. website-ul

fications you or your company send(s) to us.

angajatorului dvs., Registrul Comerțului, etc.),
sau din corespondența/notificările pe care ni le
transmiteți dvs. sau societatea dvs.

When we have direct contact with you, we

Atunci când avem un contract direct cu dum-

process your personal data in order to perform

neavoastră, prelucrăm datele dvs. cu caracter

our rights and obligations provided under our

personal pentru executarea drepturilor și oblig-

service/ collaboration agreement concluded with

ațiilor din contractul de prestări servicii/ colabo-

you (art. 6 para. 1 letter b) of GDPR). When our

rare la care dvs. sunteți parte (art. 6 alin. 1 lit.

contract is concluded with your company, we will

b) GDPR). Când contractul nostru este cu soci-

use your personal data based on our legitimate

etatea pe care o reprezentați, folosim datele

interest (art. 6 para. 1 letter f) of GDPR) in or-

dumneavoastră pe baza interesului nostru legit-

der to conclude and/or perform the contract

im (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) pentru a încheia

concluded with your company. Also, based on

și/sau aduce la îndeplinire contractul încheiat cu

our legitimate interest we may process your

societatea pe care o reprezentați. Tot în baza

personal data for Domokos Partners’ internal

interesului nostru legitim (art. 6 alin. 1 lit. f)

purposes, including service billing and contracts

GDPR) putem prelucra datele dvs. în scopuri

or contacts administration.

interne ale Domokos Partners, care includ facturarea și administrarea contractelor și contactelor Domokos Partners.

Moreover, we may use your personal data based

Totodată, vom mai folosi datele dvs. cu caracter

on our legitimate interest (art. 6 para. 1 letter f)

personal în interesul nostru legitim (art. 6 alin. 1

of GDPR) in order to fulfil any other obligations

lit. f) GDPR) de a ne îndeplini oricare alte oblig-

we may have according to the applicable legisla-

ații care ne revin potrivit legislației sau

tion or statutory provisions, or if we consider

statutelor profesionale care ne sunt aplicabile

such data necessary in order to establish, exer-

sau dacă vom considera necesar în vederea con-

cise or defend our rights.

statării, exercitării sau apărării drepturilor noastre.

We may also use your personal data in order to

Mai putem prelucra date cu caracter personal și

fulfil any other obligations we have according to

pentru îndeplinirea unor obligații impuse de lege

the applicable legislation or statutory provisions

sau de statutele profesionale care ne sunt aplic-

(art. 6 para. 1 letter c) of GDPR).

abile, în temeiul obligației legale de prelucrare
(art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR).

In relation with other third parties

În relația cu alți terți
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Depending on the scope of work and the extent

În funcție de obiectul și întinderea mandatului

of our mandate, we may also process personal

nostru, este posibil să prelucrăm unele date cu

data of third parties (opponents, opponents'

caracter personal ale unor terți (părți adverse,

lawyers, employees or collaborators of our

avocații părții adverse, angajați/colaboratori ai

clients or the opponents, authorities' represen-

clienților sau ai părții adverse, reprezentanți ai

tatives). We may obtain your data directly from

autorităților). Putem obține astfel datele dum-

you or from the company you represent, from

neavoastră direct de la dvs. sau de la societatea

our clients or our clients' representatives, as

pe care o reprezentați, de la clienții noștri sau

well as from public sources (public registers,

de la reprezentanții clienților noștri, precum și

authorities’/companies' websites).

din surse publice (registre publice, pagini de
internet ale autorităților/ societăților).

We will process such personal data only to the

Vom prelucra astfel de date numai în măsura

extent necessary to perform our rights and

necesară pentru executarea contractului nostru

obligations provided under the mandate granted

de servicii, în baza interesului nostru legitim

to us by our client (art. 6 para. 1 letter f) of

(art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR) de a duce la în-

GDPR).

deplinire mandatul încredințat de clientul nostru.

Moreover, we may use your personal data based

Totodată, vom mai putea folosi datele dvs. cu

on our legitimate interest (art. 6 para. 1 letter f)

caracter personal în interesul nostru legitim (art.

of GDPR) in order to fulfill any other obligations

6 alin. 1 lit. f) GDPR) de a ne îndeplini oricare

we have according to the applicable legislation

alte obligații care ne revin potrivit legislației

or statutory provisions, or if we deem such data

aplicabile sau dacă vom considera necesar în

necessary for the establishment, exercise or

vederea constatării, exercitării sau apărării

defence of our rights. We may also use your

drepturilor noastre. În fine, mai putem prelucra

personal data to fulfil any other obligations we

date cu caracter personal și pentru îndeplinirea

have according to the applicable legislation or

unor obligații impuse de lege sau de statutele

statutory provisions (art. 6 para. 1 letter c) of

profesionale care ne sunt aplicabile, pe temeiul

GDPR).

obligației legale de prelucrare (art. 6 alin. 1 lit.
c) GDPR).

In our marketing activities

În activitățile noastre de marketing

Our marketing activities are addressed to our

Activitățile noastre de marketing vizează atât

existing clients and to other interested third par-

clienții noștri existenți cât și diverse terțe per-

ties (employees/collaborators of Domokos Part-

soane interesate (angajați/colaboratori ai

ners' clients, potential or former clients and/or

clienților Domokos Partners, potențiali sau foști

their representatives, other lawyers, Domokos

clienți/ reprezentanți ai unor potențiali sau foști

Partners'

collaborators or potential collabora-

clienți, alți avocați, diverși colaboratori /

tors, authorities' representatives, journalists,

potențiali colaboratori ai Domokos Partners,

participants at our events or at events where we

reprezentanți ai autorităților, jurnaliști, partici-

participate). The processing activities we carry

panți la evenimentele organizate de noi sau la

out in our marketing activities concerning per-

care participăm și noi). Prelucrările de date pe

sons mentioned above relate to the following:

care le efectuăm în activitățile noastre de marketing, în legătură cu aceste persoane, au în
vedere următoarele:

a) Newsletter

a) Newsletter
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We will process your contact details in order to

Putem prelucra datele dumneavoastră de con-

send you our newsletter on the latest legal in-

tact în scopul de a vă transmite buletinele noas-

formation in Romania, based on your consent,

tre informative despre evoluții juridice actuale

which you can withdraw at any time by express-

din România, în baza consimțământului dum-

ing your wish to not receive such communica-

neavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR), pe care

tions in the future. The withdrawal of your con-

îl puteți revoca în orice moment, exprimându-vă

sent will not affect the processing performed by

decizia de a nu mai primi comunicările noastre

us until that moment.

în viitor. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta prelucrările efectuate
de noi până în acel moment.

b) Referrals

b) Referințe

We may process your contact details (name,

Putem prelucra datele dumneavoastră de con-

surname, company, phone number, e-mail, city,

tact (nume, prenume, denumire companie, poz-

country) for marketing purposes, through legal

iție în cadrul companiei, număr de telefon,

directories.

adresă de e-mail, oraș, țară) în scop de marketing, prin intermediul directoarelor legale.

In marketing activities regarding legal services,

În activitatea de marketing pe care o derulăm,

the term "Legal Directories" describes a series

noțiunea de „Directoare Legale” descrie o serie

of products released by companies that, based

de produse dezvoltate de anumite companii în

on independent research, assess, identify, and

care, în baza unor cercetări independente ale

rank by performance lawyers and law firms ac-

acestor companii, sunt analizați, identificați și

tive in various jurisdictions and practice areas.

cotați în topuri de performanță avocați și firme

The purpose of this marketing activity is to ob-

de avocatură din diferite jurisdicții și arii de

tain credible third-party endorsement from in-

practică. Scopul acestei activități de marketing

ternationally recognized research organisms,

este de a obține recunoaștere credibilă din

and ultimately to use the rankings and recom-

partea unor organisme recunoscute pe plan in-

mendations released by the Legal Directories

ternațional, pentru ca, în final, recomandările și

regarding Domokos Partners and our lawyers

cotațiile emise de către Directoarele Legale cu

and consultants, as a differentiation means in

privire la Domokos Partners și la avocații sau

our promotional activities, and as a profile-rais-

consultanții noștri să fie folosite ca mijloc de

ing/branding marketing technique.

diferențiere în activitatea de promovare și ca
tehnică de promovare a profilului individual și a
imaginii societății noastre.

For this purpose, Domokos Partners contributes

În vederea derulării acestei activități, contribuim

with details in the research performed by three

cu detalii în cercetările efectuate de trei societăți

companies that constitute international Legal

care întocmesc Directoare Legale internaționale:

Directories: Chambers and Partners, Legal500

Chambers and Partners, Legal500 și IFLR1000

and IFLR1000 (the „Legal Directories”).

("Directoarele Legale").
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The research method of these Legal Directories

Metoda de cercetare a acestor Directoare Legale

is based on collecting feedback from clients/

se bazează pe colectarea de feedback de la

former clients, consultants, and/or other

clienți/ foști clienți, consultanți, colaboratori și/

lawyers. As part of this research process, we are

sau alți avocați. Ca parte a acestei cercetări, ni

required to supply a list of referees, whom the

se solicită să transmitem o listă de persoane de

Legal Directories may interview via telephone or

contact în sensul cercetării, de la care Direc-

e-mail during their research. All Legal Directo-

toarele Legale să poată obține un interviu prin

ries base their research on these referees' feed-

e-mail sau telefon. Toate Directoarele Legale își

back. The referees can be clients, former clients,

bazează cercetarea pe feedback-ul acordat de

counter-party lawyers in various projects, other

aceste persoane de contact. Pot fi indicați drept

consultants or experts in general, or persons

persoană de contact în sensul cercetării clienți/

who know about our activity. The Legal Directo-

foști clienți, avocați ai părții adverse în anumite

ries ensure that interviews with referees (either

proiecte, alți consultanți sau experți, sau per-

conducted by phone or in writing) are non-at-

soane care au cunoștințe despre activitatea

tributable, and any quotes they publish are

noastră. Directoarele Legale se vor asigura că

anonymous.

nicio declarație făcută de o persoană de contact,
fie într – un interviu telefonic, fie în scris, nu va
putea fi atribuit unei anumite persoane, iar orice
citat publicat va fi anonim.

In this context, we will ask for your explicit con-

Prin urmare, vă vom solicita acordul dumneav-

sent to send your contact details to the Legal

oastră expres pentru a putea transmite datele

Directories, to carry out the abovementioned

dumneavoastră de contact către Directoarele

research. The legal grounds for such processing

Legale în vederea desfășurării cercetării descrise

is represented by your consent, (art. 6 para. 1

mai sus. Temeiul juridic al prelucrării este

letter a) of GDPR). You can withdraw your con-

reprezentat de consimțământul dumneavoastră

sent at any time; however, the withdrawal of

(art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR); vă puteți retrage

consent will not affect in any way the processing

consimțământul acordat în orice moment, fără

we have performed before the withdrawal.

însă ca acest lucru să afecteze prelucrările efectuate până în acel moment.

c)

Social Media and website

c)

Social Media și website

Domokos Partners uses the social media pages

Domokos Partners utilizează platformele de so-

LinkedIn and Facebook, and the website https://

cializare LinkedIn și Facebook, precum și pagina

www.domokospartners.ro to promote its activi-

de internet https://www.domokospartner-

ties.

s.ro, pentru a promova activitățile sale.

Therefore, the data disclosed about you via our

Astfel, printre datele dezvăluite de noi în legă-

social media pages may include images from

tură cu dumneavoastră prin intermediul

Domokos Partners Events, where you participat-

paginilor de socializare se pot număra imagini

ed, as well as your name, position/profession

de la Evenimentele Domokos Partners la care ați

and company, if you participated as speaker at a

participat, precum și numele și funcția/ profesia

certain Event. Regarding the website, we may

dumneavoastră și compania dumneavoastră în

publish information about Events, including

cazul în care sunteți speaker la Evenimentul re-

speakers' personal data (name, position/ pro-

spectiv. În ceea ce privește website-ul, este

fession and company).

posibil să publicăm informații despre Evenimentele noastre, inclusiv date ale speaker-ilor
(numele și funcția/ profesia și compania).
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We will carry out such processing activity only

Vom efectua o astfel de prelucrare de date nu-

based on your consent (art. 6 para. 1 letter a)

mai în baza consimțământului dumneavoastră

of GDPR), which you can withdraw at any time;

(art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR); vă puteți retrage

such withdrawal will not affect any prior pro-

consimțământul acordat în orice moment, fără

cessing activities carried out by us.

însă ca acest lucru să afecteze prelucrările efectuate până în acel moment.

In relation with our headquartes’ visitors
a) WI-FI connection

În relația cu vizitatorii de la sediul nostru
a) Conectarea la WI-FI

If you want to connect to our WI-FI network

În cazul în care doriți să vă conectați la rețeaua

during your visit to our office, our system will

noastră de internet wi-fi pe parcursul vizitei dvs.

allocate automatically a dynamic, randomly

la sediul nostru, sistemul nostru vă va atribui în

generated IP address that is not able to identify

mod automat o adresă IP dinamică, generată în

you or your device, and which will be stored

mod aleatoriu, care nu permite identificarea

only during the connection to the system.

dumneavoastră sau a dispozitivului de pe care
vă conectați și care nu va fi stocată decât pe
durata conexiunii la sistem.

In relation with the persons interested in

În relația cu persoanele interesate să dev-

becoming associate attorneys of Domokos

ină avocați colaboratori ai Domokos Part-

Partners

ners

If you are interested in a possible position as a

În cazul în care sunteți interesați de o eventuală

collaborating lawyer of Domokos Partners, we

poziție de avocat colaborator al Domokos Part-

will process your data that you transmit to us

ners, vom prelucra datele dumneavoastră per-

when applying (such as identification data, e-

sonale pe care ni le transmiteți cu ocazia

mail address, data that you decide to include in

depunerii candidaturii (cum ar fi, date de identi-

your CV, correspondence with you, possible an-

ficare, adresă de e-mail, date pe care decideți

swers to professional assessment tests, etc.), to

să le includeți în CV, corespondenta cu dvs,

evaluate your application and to decide to what

eventuale răspunsuri la teste de evaluare profe-

extent you are suitable for the open position

sională etc.), în scopul evaluării candidaturii dvs.

within Domokos Partners.

și a decide în ce măsură sunteți potrivit pentru
poziția deschisă în cadrul Domokos Partners.

We perform the above data processing, based

Efectuăm prelucrările de date de mai sus, în

on the preliminary steps at your request before

temeiul realizării de pași premergători la cererea

concluding the collaboration contract (art. 6

dumneavoastră, înainte de încheierea contractu-

para. 1 letter b) of GDPR).

lui de colaborare (art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR).

When you exercise your rights under the

În cazul în care vă exercitați drepturile

GDPR

dumneavoastră potrivit GDPR
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When you exercise your rights provided under

Atunci când vă exercitați drepturile conferite de

the GDPR, as a data subject, we must process

GDPR, în calitate de persoană vizată, este nece-

your data (name, surname, image, other data

sar să prelucrăm datele dumneavoastră (nume,

included in your identification card, other data

prenume, imagine, alte date înscrise în actul

you choose to send us) in order to manage your

dumneavoastră de identitate, alte date pe care

requests under the GDPR. In this case, the pro-

alegeți să ni le comunicați) pentru a putea ges-

cessing ground for using your personal data is

tiona solicitările dumneavoastră pe baza GDPR.

represented by our legal obligation (art. 6 para.

În acest caz, temeiul folosirii datelor dumneav-

1 letter c) of GDPR).

oastră este obligația noastră legală (art. 6 alin.
1 lit. c) GDPR).

The establishment, exercise, and defense

În vederea constatării, exercitării și

of our rights

apărării drepturilor noastre

We have a general interest to establish, exer-

Avem un interes general de a ne constata, ex-

cise, and defend our rights, and we consider it is

ercita și apăra drepturile noastre și considerăm

reasonable to invoke specific documents and

că este rezonabil să invocăm anumite docu-

information for this purpose, including when

mente și informații în acest scop, inclusiv când

they reveal personal data about you. We will do

ele includ date cu caracter personal ale dum-

this only under strict observance of our statuto-

neavoastră. Vom face acest lucru respectând

ry confidentiality obligation and by limiting the

întotdeauna obligațiile noastre statutare de con-

data we use as much as possible. In this case,

fidențialitate și vom căuta să limităm datele pe

the processing ground is represented by our

care le folosim la cele strict necesare în acest

legitimate interest (art. 6 para. 1 letter f) of

scop. Temeiul de prelucrare a datelor dumneav-

GDPR).

oastră în acest caz este interesul nostru legitim
(art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR).

We emphasize that whenever we process

Subliniem că ori de câte ori prelucrăm

your personal data based on our legitimate

datele dvs. personale pe baza interesului

interest, you have the right to object to

nostru legitim, aveți dreptul să va opuneți

such processing. For details, please refer to

unei astfel de prelucrări. În acest sens,

Section 3 below.

pentru detalii vă rugăm să consultați secțiunea 3 de mai jos.

3.

Your rights in connection with
your personal data

3.

Drepturile dumneavoastră în
legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

As a data subject according to GDPR, you have

În calitate de persoană vizată conform GDPR,

the right of access and information on your per-

dumneavoastră aveți dreptul de acces și de in-

sonal data that we process, on their origin and

formare cu privire la datele dumneavoastră cu

recipients, the duration of storage, and the pur-

caracter personal prelucrate de către noi, prove-

pose of data processing.

niența și destinatarii acestor date, durata
stocării și scopul de prelucrare a datelor.

If we process inaccurate or incomplete personal

În cazul în care prelucrăm date cu caracter per-

data, you have the right to rectification or com-

sonal inexacte sau incomplete, dumneavoastră

pletion of such data.

aveți dreptul de a rectifica sau completa aceste
date.
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You may also request us to erase your data,

De asemenea, ne puteți solicita să ștergem

which is processed unlawfully. You will be enti-

datele dumneavoastră care sunt prelucrate fără

tled to exercise this right in specific situations

drept. Vă veți putea exercita acest drept în an-

set out in the GDPR. If in exercising this right,

umite situații prevăzute în GDPR; în cazul în

we will consider that we can keep your data for

care, la exercitarea acestui drept de către dum-

certain purposes, we will inform you in this re-

neavoastră, vom considera că putem păstra

spect within the applicable legal periods.

datele dvs. cu caracter personal pentru anumite
scopuri, vă vom informa în acest sens în
termenele legale aplicabile.

If it is unclear whether your data are inaccurate,

În cazul în care este neclar dacă datele dum-

incomplete, or unlawfully processed, you may

neavoastră cu caracter personal sunt inexacte,

request us to restrict the processing of your

incomplete sau au fost prelucrate fără drept, ne

data until the matters raised by you are finally

puteți solicita să restricționăm prelucrarea aces-

solved.

tor date până la rezolvarea definitivă a aspectelor ridicate de dumneavoastră.

At the same time, you have the right to oppose

Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării

the processing of your personal data when we

datelor dumneavoastră cu caracter personal

process these data relying on legitimate inter-

atunci când noi prelucrăm aceste date pe baza

est. If you exercise your right to oppose, we

unui interes legitim. Dacă vă exercitați dreptul

kindly ask you to indicate the reasons for doing

de opoziție, vă rugăm să ne indicați motivele în

so. If you send us a reasoned opposition re-

acest sens. Dacă ne transmiteți o notificare mo-

quest, we will consider the facts, and, either we

tivată de opoziție, noi vom examina faptele și fie

will cease/adjust our processing activities, or we

vom înceta sau vom ajusta operațiunile de pre-

will inform you of our legitimate and justified

lucrare, fie vă vom informa despre motivele le-

reasons for which it is necessary to continue the

gitime și justificate pentru care este necesară

processing of your personal data.

continuarea prelucrării datelor.

In certain cases, you also have the right to re-

În anumite cazuri aveți de asemenea dreptul de

ceive your personal data processed by us in a

a primi datele dumneavoastră cu caracter per-

machine-readable format of our choice, or to

sonal prelucrate de noi, într-un format care

instruct us to transmit such data directly to a

poate fi citit automat la alegerea noastră, sau de

third party of your choice; we will not object to

a ne indica nouă să transmitem asemenea date

transmitting your data to the third party you

direct către un terț ales de dumneavoastră; nu

designated in such circumstance.

ne vom opune transmiterii datelor către terțul
ales de dumneavoastră într-o asemenea situație.

As mentioned above, when we process your

După cum am menționat anterior, atunci când

data relying on your consent, you have the right

prelucrăm datele dvs. pe baza consimțământului

to withdraw your consent at any moment, such

dvs. aveți dreptul de vă retrage consimțământul

withdrawal of consent not affecting the lawful-

acordat în orice moment, fără însă ca acest lu-

ness of processing based on consent before the

cru să afecteze prelucrările efectuate până în

withdrawal moment.

acel moment.
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You can exercise any of the rights above-men-

Vă puteți exercita oricare dintre drepturile

tioned by a written request using any of the

menționate mai sus printr-o solicitare scrisă la

contact details mentioned in Section 7 below.

oricare dintre detaliile de contact din Secțiunea

We kindly ask you to send us, together with

7 de mai jos. Vă rugăm ca, împreună cu solic-

your inquiries, a copy of an identity document to

itarea dumneavoastră, să ne transmiteți cu o

verify your identity.

copie a unui document de identitate pentru a
verifica identitatea dumneavoastră.

We ask that you notify us of any change in your

Vă rugăm să ne anunțați despre orice modificare

personal data that you provided to us.

a datelor dumneavoastră cu caracter personal
pe care ni le-ați furnizat.

Despite our best efforts to guarantee the protec-

Deși depunem toate eforturile posibile pentru a

tion and integrity of your data, we cannot fully

garanta protecția și integritatea datelor dum-

rule out the possibility of any contradictions re-

neavoastră, nu putem exclude integral apariția

garding the nature of the use of your data use.

unor eventuale contradicții referitoare la natura

If you consider that we are unlawfully using

utilizării datelor dumneavoastră. Dacă dum-

your data, you may complain directly with the

neavoastră considerați că folosim fără drept

Romanian Data Protection Authority. However,

datele dumneavoastră, puteți depune o plângere

we hope that you will contact us first so that

direct la Autoritatea Națională de Supraveghere

together we can resolve and eliminate any

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din

queries, unclarities, or other matters that you

România. Cu toate acestea sperăm că ne veți

may point to us.

contacta mai întâi pe noi astfel încât împreună
sa putem rezolva și elimina orice întrebări,
neclarități sau alte aspecte pe care le sesizați.

4.

Data security

4.

Securitatea datelor

We have taken appropriate organizational and

Am luat măsuri organizatorice și tehnice core-

technical measures to ensure your personal data

spunzătoare pentru a asigura protecția datelor

protection, particularly against unauthorized,

dumneavoastră cu caracter personal, în special

unlawful, or accidental access, processing, loss,

împotriva accesului, prelucrării, pierderii, uti-

use, and modification.

lizării și modificării neautorizate, ilegale sau accidentale.

Despite our efforts of ensuring an appropriately

Deși depunem eforturi pentru a asigura întot-

high standard of security requirements at all

deauna un standard înalt corespunzător al cer-

times, it cannot be ruled out that the informa-

ințelor de securitate, nu putem exclude posibili-

tion you have provided via the internet will be

tatea ca informațiile pe care le-ați transmis prin

accessed or used by other persons.

internet să fie accesate sau utilizate de alte persoane.

Please note that we cannot assume any liability

Vă rugăm să rețineți că din acest motiv nu ne

of any kind for the disclosure of information due

putem asuma nicio răspundere de nicio natură

to errors in the data transfer and/or unautho-

pentru dezvăluirea informațiilor din cauza eror-

rized access by third parties, not imputable to

ilor în transferul datelor și/sau accesul neautor-

us (e.g. hacking of e-mail accounts, telephone,

izat de către terți, neimputabile nouă (de ex.

or interception of fax messages).

operațiunea de hacking a unui cont de email sau
telefon, interceptarea mesajelor de fax).
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We aim to ensure that data security incidents

Încercăm să ne asigurăm că incidentele de se-

are detected at an early stage and immediately

curitate a datelor sunt detectate într-un stadiu

reported to you or the competent authorities, in

timpuriu și că acestea sunt raportate de îndată

accordance with applicable legal requirements.

către dumneavoastră sau către autoritățile competente, în conformitate cu prevederile legale
aplicabile.

5.

Recipients of your personal
data

5.

Destinatarii datelor dvs. cu
caracter personal

Depending on the purpose and extent of our

În funcție de scopul și întinderea mandatului

mandate, as well as the purposes of data pro-

nostru, precum și în funcție de scopurile prelu-

cessing, we may transmit your data to the fol-

crării datelor, este posibil să transmitem datele

lowing categories of recipients:

dumneavoastră cu caracter personal către următoarele categorii de persoane:

Recipients of clients/clients’ representa-

Destinatarii datelor clienților/ reprezen-

tives data

tanților clienților

•

Persons/entities that are or may be

•

persoane/ entități care au legătură/ pot

connected to the object of the contract

avea legătură cu obiectul contractului

concluded between us and the client

încheiat între noi și client (instanțe și

(courts and arbitration commissions,

comisii de arbitraj, alte autorități pub-

other public authorities, opposing par-

lice, partea adversă, avocații/ consul-

ties, lawyers/ consultants/ representa-

tanții/ reprezentanții părții adverse,

tives of the opposing party, services

prestatori de servicii, etc.), în vederea

providers, etc.) in view of rendering our

îndeplinirii serviciilor noastre;

services;

•

•

Services providers/collaborators in-

•

furnizori de servicii/ colaboratori impli-

volved in the performance of the man-

cați în executarea mandatului pe care ni

date that you entrusted us with (includ-

l-ați încredințat, cum ar fi avocați co-

ing our data processors);

laboratori, contabili sau alți experți;

Public institutions and authorities, if this

•

instituții și autorități publice, dacă acest

is required as per the law, or if the data

lucru ne este solicitat conform legii, sau

is needed to establish, exercise or de-

dacă datele sunt necesare pentru a con-

fend our rights;

stata, exercita sau apăra drepturile
noastre;

•

Our web-hosting, email hosting and
billing service providers, as proxies.

•

furnizorii noștri de servicii de web-hosting, e-mail hosting și facturare, în calitate de împuterniciți.

Recipients of our services providers'/ col-

Destinatarii datelor furnizorilor de servicii/

laborators' data, or of their representatives

colaboratorilor noștri, respectiv ale
reprezentanților acestora
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•

As a rule, we do not transmit such data

•

în principiu nu transmitem astfel de

to third parties, except for when this is

date către terți, cu excepția cazului în

required by public authorities, in accor-

care acest lucru ne este solicitat de au-

dance with the law, or if the data is

toritățile publice, conform legii, sau

needed to establish, exercise, or defend

dacă datele sunt necesare pentru a con-

our rights.

stata, exercita sau apăra drepturile
noastre;

Recipients of other third parties' data

•

•

Domokos Partners‘ client who entrusted

Destinatarii datelor altor terți

•

clientul Domokos Partners care ne-a

us the mandate, based on the contract

încredințat mandatul, în virtutea con-

we concluded with the client;

tractului cu acesta;

Other persons/ entities that are or may

•

alte persoane/ entități care au legătură/

be connected with the object of the

pot avea legătură cu obiectul mandatu-

mandate that the client entrusted us

lui pe care ni l-a încredințat clientul (in-

with (courts and arbitration commis-

stanțe și comisii de arbitraj, alte au-

sions, other public authorities, opposing

torități publice, partea adversă, avo-

parties, lawyers/ consultants/ represen-

cații/ consultanții/ reprezentanții părții

tatives of the opposing party, services

adverse, prestatori de servicii, etc.);

providers, etc.);

•

Service providers / collaborators in-

•

furnizori de servicii/ colaboratori impli-

volved in the performance of the man-

cați în executarea mandatului pe care ni

date that our client entrusted us with

l-a încredințat clientul nostru;

(including our data processors);

•

Public institutions and authorities, if this

•

instituții și autorități publice, dacă acest

is required as per the law, or if the data

lucru ne este solicitat conform legii, sau

is needed to establish, exercise or de-

dacă datele sunt necesare pentru a con-

fend our rights.

stata, exercita sau apăra drepturile
noastre.

Recipients of data used for marketing pur-

Destinatarii datelor utilizate în scop de

poses

marketing

•

Services providers/ collaborators in-

•

furnizori de servicii/ colaboratori impli-

volved in our marketing activities (event

cați în activitățile noastre de marketing

organizers, Legal Directories, social

(organizatori de evenimente, Directoare

media administrators, logistics

Legale, administratorii paginilor de so-

providers, journalists, other marketing

cializare, furnizori de logistică, jurnal-

services providers, etc.);

iști, alți furnizori de servicii de marketing, etc.);

•

Public institutions and authorities, if this

•

instituții și autorități publice, dacă acest

is required as per the law, or if the data

lucru ne este solicitat conform legii, sau

is needed to establish, exercise or de-

dacă datele sunt necesare pentru a con-

fend our rights.

stata, exercita sau apăra drepturile
noastre.
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Recipients of data submitted by candidates

Destinatarii datelor transmise de candidații

applying for any openings within Domokos

ce aplică pentru ocuparea unor poziții

Partners

libere în cadrul Domokos Partners

•

Our web-hosting and e-mail hosting

•

furnizorii noștri de servicii de web-host-

service providers, as proxies, in order to

ing și e-mail hosting, în calitate de îm-

perform the services contracted from

puterniciți, în scopul realizării serviciilor

them.

contractate de la aceștia.

Recipients of data used in the exercise of

Destinatarii datelor utilizate în exercitarea

our rights

drepturilor noastre

•

Courts and arbitration commissions,

•

instanțe și comisii de arbitraj, barou,

other public authorities, other lawyers/

alte autorități publice, alți avocați/ con-

consultants/ experts, services

sultanți/ experți, contabili, prestatori de

providers, insurance companies, banks,

servicii, societăți de asigurare, bănci,

public notaries, bailiffs, companies that

notari, executori judecătorești, societăți

grant financing, operators of an elec-

care acordă finanțare, operatori de

tronic archive for secured transactions,

arhivă electronică de garanții reale mo-

etc.

biliare, etc.

In all the above-mentioned cases, we will al-

În toate cazurile de mai sus, ne vom asigura

ways ensure that the transfer of your personal

întotdeauna că transferul datelor dvs. cu carac-

data is made in accordance with legal data pro-

ter personal este efectuat în conformitate cu

tection regulations and that we protect your

reglementările aplicabile privind protecția

data adequately.

datelor și că protejăm datele dumneavoastră în
mod adecvat.

Some of the above recipients of your personal

Unii dintre destinatarii de mai sus ai datelor

data may be located abroad or outside the EU/

dumneavoastră cu caracter personal pot fi situ-

EEA. It cannot be excluded that the level of data

ați în străinătate sau în exteriorul UE/EEA. Este

protection in countries outside the EU/EEA may

posibil ca nivelul protecției datelor în țările din

not be similar to the level of protection in Ro-

afara UE/SEE să nu fie similar cu nivelul de pro-

mania. For this reason, we will transfer your

tecție din România. Din acest motiv, vom trans-

personal data only to countries for which the EU

fera datele dumneavoastră cu caracter personal

Commission decided that they have an appro-

numai în țările în privința cărora Comisia Euro-

priate level of data protection, or we will take

peană a hotărât că au un nivel adecvat de pro-

measures to ensure that all recipients maintain

tecție a datelor, sau vom lua măsuri pentru a ne

an appropriate level of data protection; for this

asigura că toți destinatarii mențin un nivel adec-

purpose, we will conclude standard contractual

vat al protecției datelor; în acest scop, vom

clauses (2010/87/EC and/or 2004/915/EC). We

încheia clauze contractuale standard cu entități

may also seek your consent to such transfer, as

din asemenea țări (2010/87/CE și/sau

permitted by the GDPR.

2004/915/CE). De asemenea, vă putem solicita
acordul pentru transferul datelor, în condițiile
permise de GDPR.

Please contact us if you would like more details

Vă rugăm să ne contactați dacă doriți mai multe

on the standard contractual clauses mentioned

detalii cu privire la clauzele contractuale stan-

above.

dard menționate mai sus.

6.

Storage of data

6.

Perioada de stocare a datelor
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We will not store your data for any longer than

Nu vom stoca datele dvs. mai mult timp decât

is necessary to fulfill our contractual or legal

este necesar pentru a îndeplini obligațiile noas-

obligations and to allow us to establish, exer-

tre contractuale sau legale, sau pentru a ne

cise, or defend our rights if any, or for periods

permite constatarea, exercitarea și apărarea

that we consider reasonable, when we process

unor drepturi, dacă este cazul, sau pentru pe-

your data for marketing purposes.

rioade de timp pe care le considerăm rezonabile,
în cazul în care folosim datele dvs. cu caracter
personal în scopuri de marketing.

Thus, we will store your data for the entire du-

Astfel, vom păstra datele dvs. pe întreaga du-

ration of the contract concluded with you/your

rată a contractului încheiat cu dvs./ societatea

company, plus an additional five-year period,

dvs., plus o perioadă suplimentară de 5 ani, în-

starting with the end of the calendar year when

cepând cu sfârșitul anului calendaristic în care

we finalized the provision of our services to you/

am finalizat furnizarea serviciilor noastre către

the company you represent, which is necessary

dvs./ societatea pe care o reprezentați, nece-

for us to ensure that we can defend and exer-

sară pentru a ne asigura că ne putem apăra și

cise our rights in court if needed.

exercita drepturile în instanță, dacă este cazul.

Also, the applicable legislation requires us to

De asemenea, legislația în vigoare ne impune

store (i) data collected for prevention of money

păstrarea (i) datelor colectate în scop de pre-

laundering for five years, and (ii) your data from

venire a spălării banilor pentru o perioadă de 5

financial and accounting documents (such as

ani, și (ii) a datelor dvs. din documentele finan-

invoices, fiscal notes, receipts, evidence of the

ciar-contabile (precum facturi, bonuri fiscale,

time spent by us with the provision of our ser-

chitanțe, evidențe ale timpului petrecut de noi

vices) for a period of five or ten years, depend-

pentru furnizarea serviciilor noastre) pentru o

ing on the document.

perioadă de 5, respectiv 10 ani, în funcție de
documentul în cauză.

Concerning our marketing activities, we will

În ceea ce privește activitățile de marketing,

store your data as follows:

vom păstra datele dumneavoastră, după cum
urmează:

-

-

The data of subscribers to newsletters

-

Datele abonaților la newsletter vor fi

will be stored for the subscription peri-

păstrate pe perioada abonării, până la

od, until withdrawal of your consent for

revocarea consimțământului dvs. pentru

receiving our newsletter;

primirea newsletter-ului nostru;

The data related to your attendance to

-

Datele legate de participarea dvs. la

our Events will be stored for a twoyear

Evenimentele noastre vor fi păstrate pe

period in view of liaising with you for

o perioadă de 2 ani în vederea contac-

any potential future Events;

tării pentru eventuale Evenimente viitoare;
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-

-

If you unsubscribe from our newsletter,

În caz că vă dezabonați de la news-

or you no longer wish to receive invita-

letter, sau nu mai doriți să primiți invi-

tions to our Events, we will store your

tații la Evenimentele noastre vom păs-

data in dedicated lists for a three-years

tra datele dvs. în listele dedicate în

period to ensure that we will not send

acest sens pentru o perioadă de 3 ani,

you any such information without your

pentru a ne asigura că nu vă mai

express consent;

transmitem nicio asemenea informație
ulterior fără acordul dumneavoastră
expres;

-

-

If you agree to participate in the Legal

În cazul în care sunteți de acord să par-

Directories' research as a referee for us,

ticipați la studiile Directoarelor Legale

we will store your data for a two-year

drept referință pentru noi, vom păstra

period, in view of liaising with you for

datele dvs. pentru o perioadă de 2 ani,

the same purpose in the future;

în vederea contactării dvs. în acest scop
pentru viitor;

-

Your data posted on our social media

-

Datele dvs. postate pe paginile noastre

p a g e s o r o n t h e w e b s i t e w w w.-

de socializare sau pe website-ul www.-

domokospartners.ro will be stored for

domokospartners.ro vor fi stocate pe

the entire duration of our social media

întreaga durată de existență a contului

account, or on the duration of the web-

nostru pe pagina de socializare respec-

site, respectively, or until you will ask

tivă, respectiv pe durata de existență a

us to delete your data from the social

website-ului, sau până când dumneav-

media pages or from the website.

oastră ne solicitați să ștergem datele
dvs. de pe paginile de socializare sau de
pe website.

We will store the data submitted when applying

Vom păstra datele transmise cu ocazia aplicării

for a position within Domokos Partners until the

pentru o poziție în cadrul Domokos Partners

end of the recruitment process, as well as 3

până la finalizarea procesului de recrutare, pre-

years after occupying the position you applied

cum și 3 ani după ocuparea poziției la care ați

for (general limitation period - in order to exer-

aplicat (termenul general de prescripție – în

cise, defend or establish our rights if you formu-

scopul exercitării, apărării sau constării drep-

late any appeal in court or before any public

turilor noastre dacă formulați vreo contestație în

institution/authority regarding the conduct of

instanță sau în fața vreunor instituții/autorități

the recruitment process).

publice cu privire la modul de derulare a procesului de recrutare).

7.

Contact details

7.

Detalii de contact

For any requests, clarifications or additional in-

Pentru orice cereri, nelămuriri sau informații

formation in connection you’re your personal

suplimentare în legătură cu datele dumneavoas-

data we kindly ask you to contact us using any

tră cu caracter personal vă rugăm să ne contac-

of the below contact details:

tați la oricare din următoarele date de contact:

Domokos și Asociații S.P.A.R.L.

Domokos și Asociații S.P.A.R.L.

10 Gheorghe Manu Street, 1 st District,

Str. General Gheorghe Manu nr. 10, Ap. 2, sec-

Bucharest, Romania

tor 1, București, Romania
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Yo u c a n a l s o c o n t a c t u s v i a e m a i l a t

De asemenea, ne puteți contacta prin e-mail la:

office@domokospartners.ro.

office@domokospartners.ro.

