Nr.
Procese de prelucrare a datelor
Crt
cu caracter personal
.

Tipul/categoria de date procesate
(cu excepția datelor sensibile/speciale)

Temei legal

Art. 6 alin. (1) lit. b din RGPD - demersuri la cererea persoanei vizate
înainte de încheierea contractului individual de muncă.
nume, prenume, adresa, sex, data și locul nașterii,cetațenia,
Art. 6 alin(1) lit. a din RGPD – consimțământul acordat de către
imagine, situația familială, situația militară, datele personale
persoana vizată pentru prelucrarea datelor personale după finalizarea
ale membrilor familiei, e-mail, telefon, formarea profesională,
procesului de recrutare inițial, proces care nu s-a concretizat cu
alte date necesare scopului
încheierea unui contract individual de muncă.

Tipul/categoria de date sensibile/speciale
procesate

Temei legal pt prelucrarea datelor
sensibile/speciale

Categorii de persoane vizate

date cu caracter personal referitoare la fapte penale sau
drepturi și obligații în domeniul ocupării forței de aplicanți, candidați,potențiali
contravenții( cazier judiciar), date sănătate(certificat medical) muncă și al securității sociale și protecției sociale angajați

1

Recrutare (Nota de informarerecrutare)

2

Angajare (Intocmirea dosarului imagine, situația familială, situația militară, datele personale care angajatul este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei date cu caracter personal referitoare la fapte penale sau
drepturi și obligații în domeniul ocupării forței de
angajați
ale membrilor familiei, e-mail, telefon, formarea profesională, vizate inainte de incheierea Contractul de individual de munca) si Art. 6 contravenții( cazier judiciar), date sănătate(certificat medical) muncă și al securității sociale și protecției sociale
de personal)

nume, prenume, adresa, sex, data și locul nașterii,cetațenia,

Temeiul legal pentru această prelucrare este Art. 6 alin 1 litera b)
RGPD (Executarea contractului Contractul de individual de munca la

pe perioada procesului de recutare,
iar în cazul avem consimțământul
dumneavoastră, le vom păstra încă
12 luni

a) îndeplinirea clauzelor contractului individual de
munca, inclusiv obligațiile stabilite prin lege sau prin
acorduri colective;
75 ani de la creare
b) gestionare, planificare și organizare a muncii; c)
sănătate și siguranța la locul de munca;

Modul de obținere
al datelor cu
caracter personal

direct

direct

alin 1 litera c) RGPD (Obligație legală ).

nume și prenume, adresa, CNP, serie si nr CI

Temeiul legal pentru această prelucrare este Art. 6 alin 1 litera c)
RGPD (Obligație legală ) - Codul fiscal, Legea contabilității

nu este cazul

nu este cazul

clienți

îndeplinirea unei obligații legale

10 ani de la creare

direct

Temeiul legal pentru aceasta prelucrare este Art. 6 alin 1 paragraful 1
litera f) RGPD (Interesul legitim).

nu este cazul

nu este cazul

vizitatori site, clienți, potențiali
clienți

Procesarea cererilor celor care ne contactează prin
aceste mijloace de comunicare; în vederea instruirii
personalului sau asigurării calităţii, pentru a păstra
dovezi ale unei anumite interacţiuni.

datele prelucrate pentru acest scop
vor fi șterse la 3 ani după ultima
interacțune cu noi

direct

Documente financiar contabile
(facturi fiscale)

4

Monitorizarea sau înregistrarea
discuţiilor online sau altor
interacţiuni prin intermediul
nume și prenume, adresa e-mail, conversații
retelelor de socializare,
sesiunilor "Live Chat" pe siteurile noastre Web, e-mail

5

Marketing
nume și prenume, adresa e-mail, nr. de telefon
/Newsletter/Reclama/Pubilicitate

6

Abonamente clienți

nume și prenume, adresa e-mail, nr. de telefon

7

Programare clienți

nume și prenume, numar de telefon, e-mail

8

Reprezentanți legali ai
persoanelor juridice
contractante

nume și prenume, funcție

Temeiul legal pentru această prelucrare este Art. 6 alin. 1 litera a)
RGPD (Consimțământul)

Supraveghere video(CCTV)

determinarea eligibilității pentru angajarea inițială,
inclusiv verificarea referințelor și calificărilor, în
conformitate cu cerințele posturilor vacante publicate
și/sau pentru participarea la procese ulterioare de
recrutare în decursul unui termen de 12 luni, de la
finalizarea procesului inițial, doar în cazul în care vați dat consimțământul pentru această prelucrare.

Perioada de stocare

alte date necesare scopului

3

9

Scopul prelucrării datelor cu caracter
personal

imaginea (angajaților, clienților, potentialilor clienți)

nu este cazul

clienți

nu este cazul

nu este cazul

clienți

nu este cazul

nu este cazul

clienți

prestarea serviciilor conform contract

nu este cazul

nu este cazul

clienți

încheierea contractelor cu terții

pe durata derulării contractului +5
ani dupa încetare

direct sau indirect

nu este cazul

salariați, clienți, potențiali clienți

Scopuri de securitate, destinate prevenirii si
combaterii săvârșirii de fapte de natură a aduce
atingere persoanelor fizice, bunurilor și proprietății
publice si private; Asigurarea pazei și protecției
persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a
instalațiilor de utilitate publică si realizarea unor
interese legitime, cu condiția să nu se prejudicieze
drepturile și libertățile fundamentale sau interesul
persoanelor vizate

30 zile

indirect

nu este cazul

vizitatori site

buna funcționare și îmbunatațirea site-ului/
aplicațiilor, personalizarea interfeței(limba)

datele prelucrate pentru acest scop
vor fi șterse la 3 ani după ultima
interacțune cu utilizatorul contului
(ca de exemplu, login in contul
dumneavoastră);

indirect/automat

prestarea serviciilor către clienți

pe durata prestării serviciilor+ 5 ani
după încetare

direct

nu este cazul
Temeiul legal pentru aceasta prelucrare este Art. 6 alin 1 paragraful 1
litera f) RGPD (Interesul legitim). Este necesar să urmărim interesele
noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și
de a extinde relația cu clienții.
Temeiul legal pentru această prelucrare este Art. 6 alin 1 litera b)
RGPD (Executarea contractului).
Temeiul legal pentru această prelucrare este Art. 6 paragraful alin 1
litera b) RGPD (Executarea contractului la care clientul este parte
sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de
incheiere contractului).
Temeiul legal pentru această prelucrare este Art. 6 alin 1 litera b)
RGPD (Executarea contractului la care clientul este parte sau pentru a
face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheiere
contractului).

Vom prelucra datele personale ale clienților colectate
prin intermediul formularelor/fișelor de
înregistrare/chestionarelor în scopul de a vă oferi
informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului,
pe durata prestării serviciilor+ 3 ani
telefonului, platformelor de social media, referitoare după încetare sau timp de 3 ani de la direct
la campaniile de marketing, newsletter, oferte
ultima interacțune cu noi.
speciale, evenimente și/ sau alte forme de publicitate,
precum și contactarea în vederea desfășurării de
sondaje de opinie a clienților
pe durata prestării serviciilor+ 5 ani
prestarea serviciilor conform contract
direct
după încetare

Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia
persoanelor si HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si
a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor. Temeiul legal
nu este cazul
pentru aceasta prelucrare este Art. 6 alin 1 litera c) RGPD(Obligație
legală).

10 Navigarea online site

Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm
informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot
include adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, activitatea
de navigare, locație, durata vizitei și alte informații despre
modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste
informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii
similare ( mai multe informații in Politica de cookie)

Art. 6 alin(1) lit. a din RGPD – consimțământul acordat de către
persoana vizată pentru prelucrarea datelor personale)
nu este cazul
Temeiul legal pentru aceasta prelucrare este Art. 6 alin 1 paragraful
1 litera f) RGPD (Interesul legitim).

11 Fișe/chestionare clienți

nume și prenume, sex, oraș, sector, județ, data nașterii, nr.
telefon, adresă e-mail, starea de săanatate

Temeiul legal pentru această prelucrare este Art. 6 alin 1 litera b)
RGPD (Executarea contractului la care clientul este parte sau pentru a
face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheiere
contractului). (prestarea serviciilor)

starea de sănătate

Temeiul legal pentru această prelucrare este Art.
9 alin 2 litera a) si lit c) RGPD (Consimțământul
+ protejarea intereselor vitale ale clienților )
clienți

pe durata prestării serviciilor+ 5 ani
după încetare

direct

Persoane împuternicite să
prelucreze datele în
numele nostru (dacă este
cazul)

