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NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PROTECTIA
DATELOR PERSONALE
,

SC BUPAR UNION SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (GDPR), ale legilor locale și europene privind protecția datelor
precum și, în calitate de angajator, în conformitate cu prevederile specifice legislației muncii.

În momentul în care se decide încheierea unui contract de muncă cu dumneavoastră, departamentul de resort al
SC BUPAR UNION SRL vă solicită un set de date personale și documente.

Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de angajat, în mod liber, sunt prelevate pe formularele-tip
folosite la angajare; de asemenea prelucrăm copii după documentele de identitate, de stare civilă, studii și calificări,
date privind starea de sănătate, date fiscale/bancare. Acestea sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor
legale privind încheierea și executarea contractului individual de muncă.

SC BUPAR UNION SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în scopul:

—

Încheierii şi executării contractului individual de muncă (întocmirea dosarului de personal,
întocmirea fișei postului)

—

Actualizării registrului general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL);

—

Efectuării plăţilor salariale şi a altor drepturi prin virament bancar;

—

Respectării cerințelor legale de reglementare în domeniul sănătății și securității muncii (colaborarea și
schimbul de informații cu medicul de medicina a muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor PSI/SU);

—

Completării Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi
evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

—

Asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, prin intermediul monitorizării
spațiilor şi a bunurilor;

—

Scopuri arhivistice;

—

Scopuri statistice.
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Dacă la angajare nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, SC BUPAR UNION SRL în calitate de angajator
nu poate să demareze demersurile legale pentru întocmirea și executarea contractului individual de muncă.
În funcţie de statul în care este deschis punctul de lucru în care vă desfăşuraţi activitea, datele dumneavoastră
personale vor fi transferate în afara teritoriului României la şantierele şi la autorităţile cu atribuţii în domeniul
financiar-fiscal sau al legislaţiei muncii din statul respectiv.

Temeiul legal al prelucrării datelor
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:
-

Art. 6 alin.(1) lit. (b) din GDPR – prelucrare în scopuri contractuale precum și

-

Art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR – pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (ex. date privind starea dvs. de
sănătate), SC BUPAR UNION SRL solicită consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a)
şi (h) din GDPR. Introducerea acestor categorii speciale de date cu caracter personal în arhivă, se va face în baza art.
9 alin. (2) lit. (j) din GDPR.
Legislația care guvernează raporturile de muncă sunt următoarele:
—

Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii,

—

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

—

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a SC BUPAR UNION SRL este de a colecta numai datele
personale necesare în scopuri convenite și solicităm angajaților noștri să ne comunice date cu caracter personal
numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri.
Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a executa anumite obligații legale în interesul legitim și
asumat al angajaților noștri, putem solicita acestor angajați să furnizeze informații și despre alte persoane vizate, cum
ar fi membrii familiei (ex. copii și/sau părinți aflați în întreținere pentru anumite deduceri).
Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le-ați furnizat cu ocazia
angajării, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului de muncă.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele:
—

nume, prenume,

—

CNP,

—

seria și nr. de la BI/CI/Paşaport,

—

sexul,

—

data și locul nașterii,
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—

cetățenia,

—

semnătura,

—

datele din actele de stare civilă,

—

asigurări de sănătate și sociale,

—

profesie,

—

loc de muncă,

—

formare profesională – diplome, studii,

—

situația familială,

—

detalii de contact (număr de telefon personal, adresă de email)

—

adresa de domiciliu/reședință, etc.,

—

permisul de conducere (în cazul șoferilor),

—

date bancare,

—

referințe/recomandări,

—

accidente de muncă,

—

date din Curriculum Vitae.

Date speciale ale angajatilor detinute de SC BUPAR UNION SRL
SC BUPAR UNION SRL nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile
politice, sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice
pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale
unei persoane fizice.
SC BUPAR UNION SRL prelucrează date speciale ale angajaților în ce privește starea de sănătate în condițiile
precizate la articolul 9, alineatul 2, litera (d) și (h) din GDPR. Datele biometrice ale angajaților (fotografia personală)
pot fi prelucrate numai dacă angajatul și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestui tip special de date,
conform articol 9, aliniat 1, litera (a).
Dacă considerați că într-un document pe care l-ați furnizat la angajare, din propria inițiativă (cerere, CV, scrisoare de
intenţie) ați prezentat date personale sensibile, puteți să solicitați ștergerea acestor informații și dovada ștergerii lor.

Sursa datelor cu caracter personal
SC BUPAR UNION SRL colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi recomandări,
adeverințe de la angajatori) sau documente publice.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă
au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele personale ale angajaților sunt destinate utilizării de către operator (SC BUPAR UNION SRL) şi sunt
comunicate următorilor destinatari:
a)

Persoana vizată (angajatul);

b)

Autorități publice centrale/locale (ITM, ANAF,INS);
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c)

Servicii sociale și de sănătate (CNPP, CNAS, ANOFM);

d)

Societăți bancare;

e)

Angajatorul/potențialul angajator al persoanei vizate;

SC BUPAR UNION SRL garantează fiecărui angajat că dezvăluirea datelor către terți se fac în baza prevederilor
legale pentru categoriile de destinatari precizați la litera a) - c) și numai pe baza consimțământului/cererii exprese a
angajatului, lit e).

Perioada de stocare a datelor personale
SC BUPAR UNION SRL păstrează datele personale ale angajaților atât timp cât este necesar scopului pentru care au
fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale.
Durata de păstrare a datelor prelucrate în vederea încheierii și executării unui contract individual de muncă este de
70 de ani de la data arhivării.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor
cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale:
-

Dreptul de acces – aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem despre

dumneavoastră.
-

Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să corectaţi datele pe care le deţinem despre dumneavoastră, în cazul în

care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete.
-

Dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le

deţinem să fie şterse din evidenţele noastre.
-

Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi restricţionarea prelucrării

datelor dumneavoastră personale.
-

Dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem despre

dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu privire la aceste date.
-

Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de prelucrare, cum ar

fi, spre exemplu, prelucrarea n scopuri ce ţin de marketingul direct. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor
dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio
circumstanță.
-

Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. crearea de profiluri) –

aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune luare de decizii automate
(de exemplu prin crearea de profiluri).
-

Dreptul de a adresa sesizări - în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră de acces la date cu caracter

personal care vă aparţin, vă vom oferi un motiv pentru refuz. n cazul n care sunteți nemulţumit de răspuns, puteţi
adresa sesizări către ANSPDCP.
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În cazul în care temeiul prelucrării este constituit de consimţământul dumneavoastră, vă reamintim că puteţi revoca
acest consimţământ în orice moment.
În cazul în care consimţământul este singurul motiv de legalitate a prelucrării, orice prelucrare a datelor
dumneavoastră personale va înceta odată ce aţi revocat acest consimţământ, dar acest lucru nu va afecta
prelucrarea datelor cu caracter personal care a fost realizată nainte de revocare.

Circumstanţele speciale
—

Transferul datelor în străinătate – Dacă datele cu caracter personal vor fi transferate în ţări sau teritorii din

afara UE, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care datele vor fi protejate, împreună cu detalii despre
modul de obţinere a garanţiilor relevante.
—

Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de prelucrare

a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice astfel de prelucrare împreună cu
informaţii despre logica implicată şi despre semnificaţia şi consecinţele prelucrării.
—

Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop

nou, care nu este acoperit de această informare privind protecţia datelor, vă vom furniza o nouă informare care
explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării şi stabilirea scopurilor relevante şi a condiţiilor de
prelucrare. Când şi ori de câte ori este necesar, vom căuta obținerea consimţământului dumneavoastră prealabil
pentru noua prelucrare.

Angajamentul și politica SC BUPAR UNION SRL privind
protectia și securitatea datelor
SC BUPAR UNION SRL tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor. Avem politici interne de control
cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă de date fizice și electronice.
La datele personale ale angajaților pot avea acces numai personal cu atribuții specifice din cadrul biroului RU.
Personalul din cadrul SC BUPAR UNION SRL care prelucrează datele dumneavoastră este instruit și responsabilizat
să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile RGPD.
Prezenta notă de informare a fost avizată în data de 11.07.2018 de către dl. BARTOLOMEO GIOVANNI, în calitate de
Administrator al SC. BUPAR UNION SRL. Informarea se face prin următoarele modalități: afișare la sediu, în scris,
prin email, prin publicare pe pagina web a societatii.

SC BUPAR UNION SRL

ÎNTOCMIT,

Administrator

Ofiţer responsabil cu protecţia datelor

BARTOLOMEO GIOVANNI

GENEROSU MARIUS
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