Stimate Client!
Prin prezenta vă comunicăm în conformitate cu punctul 7. al
Condiţiilor Contractuale Generale (CCG), că începând din data
de 1. septembrie 2018 Condiţiile Contractuale Generale
ale Beta Blue Kft. (SRL) se modifică după cum urmează.
10.3. În legătură cu datele cu caracter personal, societatea aplică cu atenție sporită legea CXII. din anul 2011
(Infotv), Regulamentul General de Protectia Datelor cu Caracter Personal (UE 2016 / 679 : 25.05.2018),
respectiv și obligațiile prevăzute de lege, de către autoritățile competente.
10.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal se desfășoară în conformitate cu Regulamentul de Protecție și
Securitate a Datelor, publicate pe site-ul www.utdij.info . Clientul cunoaște conținutul, înțelege și acceptă, și nu
intenționează să conteste acest conținut. În continuare clientul declară că, în calitatea de prelucrător de date, are
obligația de infomare a celorlalți participanți, despre prelucrarea datelor obținute. Informarea trebuie să se
desfășoare în conformitate cu Regulamentul de Protecție și Securitate a Datelor.

Pentru textul integral al CCG modificate daţi click
aici.
În temeiul punctului 7. al CCG atragem atenţia clienţilor noştri asupra următoarelor prevederi:
7.

Modificarea contractului

7.1.

Părțile stabilesc că Prestatorul își îndeplinește sarcinile sale de intermediar declarant conform normelor legale
referitoare, precum și în baza contractului încheiat cu FNST. Prestatorul îl informează Beneficiarul că FNST și-a păstrat
dreptul de modificare unilaterală a contractului încheiat cu Prestatorul.

7.2.

Având în vedere aceste aspecte Părțile convin asupra faptului că Prestatorul poate modifica unilateral prevederile
prezentelor CCG, cu scopul de a păstra conformitatea acestora față de normele legale, respectiv față de reglementările
contractului în vigoare dintre Prestator și FNST.

7.3.

Prestatorul are obligația de a înștiința Beneficiarul despre modificările planificate, în prealabil, cu cel puțin 8 zile înainte.
Modificarea unilaterală a contractului de către Prestator se realizează prin remiterea textului modificării Beneficiarului
prin mesaj e-mail, sau prin publicarea acestui text de către Prestator în pagina WebControl. Dacă Beneficiarul nu este
de acord cu modificările, acesta are dreptul să rezilieze contractul în termen de 8 zile de la data înștiințării.
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