Termeni şi conditii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
site web R.A. ROMATSA

Din 25 mai 2018 cadrul legal în domeniul datelor cu caracter personal s-a modificat
prin aplicabilitatea Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (GDPR) și adoptarea unor noi prevederi legale pentru acest domeniu.
Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul R.A. ROMATSA se face cu
respectarea următoarelor principii:
•
•
•
•
•
•

Legalitate, echitate și transparență (datele sunt prelucrate în mod legal,
echitabil și transparent față de persoana vizată)
Limitare la scop (datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și
legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste
scopuri)
Reducerea la minimum a datelor (datele sunt adecvate, relevante și limitate la
ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate)
Exactitate (datele sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt
actualizate)
Datele sunt păstrate doar cu respectarea termenelor legale în vigoare;
Securitate și confidențialitate (datele sunt prelucrate într-un mod care asigură
securitatea adecvată);

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică care poate
fi identificată sau identificabilă, direct sau indirect.
Toate persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate poartă
denumirea de „Persoane vizate”.
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1. Informaţii colectate
Este posibil ca datele personale ale dvs. să fie prelucrate când folosiţi site-ul
ROMATSA. Acest lucru are loc când alegeţi şi sunteţi de acord cu prelucrarea datelor
personale. În funcţie de alegerea dvs., ROMATSA poate prelucra următoarele date:
•

•
•

Atunci când aplicaţi pentru o poziţie în cadrul R.A. ROMATSA: nume,
prenume, educaţie/diplome, număr de telefon, adresă de e-mail, adresa de
domiciliu, informaţii privitoare la fapte penale sau contravenţii, respectiv alte
informaţii relevante pentru poziţia pentru care aplicaţi;
Atunci când solicitaţi o audienţă la persoane din conducerea R.A. ROMATSA:
nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail;
Atunci când participaţi la diverse cursuri/evenimente organizate de R.A.
ROMATSA, pentru scopuri de promovare în mediul digital: fotografii ale
participanţilor din care reies trăsăturile feţei.

2. Scopul colectării și prelucrării în cadrul R.A. ROMATSA
Prelucrarea se referă la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
• colectarea,
• înregistrarea,
• organizarea,
• structurarea,
• stocarea,
• adaptarea sau modificarea,
• extragerea,
• consultarea,
• utilizarea,
• divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt
mod,
• alinierea sau combinarea,
• restricționarea,
• ștergerea sau distrugerea.
În baza Regulamentului GDPR, R.A. ROMATSA este operator de date cu caracter
personal care stabilește scopul și mijloacele prelucrării și contractează doar cu alți operatori
asociați sau cu împuterniciții care au garanții de confidențialitate și securitate.
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Conform prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter
personal, R.A. ROMATSA administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice.
Menționăm că datele cu caracter personal sunt, uneori, folosite de către R.A.
ROMATSA, pentru o serie de scopuri secundare (de ex: pentru arhivare, audit intern, extern
etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale, pentru care datele
respective au fost inițial colectate de către R.A. ROMATSA.
3. În ce temeiuri prelucrează R.A. ROMATSA datele cu caracter personal
Datele cu caracter personal gestionate de R.A. ROMATSA, în condițiile legii, sunt
destinate exclusiv utilizării de către R.A. ROMATSA în realizarea atribuțiilor și competențelor
sale legale.
R.A. ROMATSA prelucrează datele tale cu caracter personal în scopurile menționate
anterior, în baza următoarelor temeiuri:
- în baza consimțământului persoanei vizate (de ex: publicare fotografii ale
persoanelor participante la diverse cursuri/evenimente);
- în baza obligațiilor legale aflate în sarcina R.A. ROMATSA (exercitarea
atribuțiilor legale, în conformitate cu legislația de organizare și funcționare a R.A.
ROMATSA și cu legislația în vigoare care reglementează activitățile specifice
sectorului de activitate);
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, eventualele abuzuri, precum
și pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate, R.A. ROMATSA utilizează metode
și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate.
4. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de R.A. ROMATSA pot fi:
o
o
o
o
o
o
o

Persoana vizată;
Reprezentanții legali ai persoanei vizate;
Salariați ai R.A. ROMATSA. cu drept de acces;
Furnizori de servicii: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic
și/sau electronic; curierat; audit; servicii de suport; de cercetare de piață.
Executori judecătorești și birouri notariale, consultanți externi care acordă consultanță
sau asistă R.A. ROMATSA în exercitarea și apărarea drepturilor în instanță;
Organe judiciare din Romania și din alte țări, precum membrii ai instanțelor judecătorești,
instanțelor arbitrale, parchetelor;
Autorități publice centrale și locale din România (de ex: MAI, ANAF, ONPCSB, Consiliul
Concurenței, Arhivele Naționale), și din alte țări, organe ale poliției;
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o

Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică;

În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, este posibil ca R.A. ROMATSA
să transfere unele categorii de date cu caracter personal în afara României sau statelor din
cadrul UE/EEA către:
(i)
Statele Unite ale Americii (în baza Scutului de Confidențialitate existent
între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii),
(ii)
statele față de care intervine acordul persoanei vizate pentru transferul de
date sau către
(iii)
alte state (în baza garanțiilor adecvate cum sunt clauzele contractuale
standard sau înțelegeri administrative la care R.A. ROMATSA este parte).
Astfel, transferul de date se poate face fie în temeiul unei decizii privind caracterul
adecvat al nivelului de protecție emis de Comisia Europeană în baza art. 45 din GDPR care
să ateste că statul terț îndeplinește criteriile respective, fie în baza unor garanții adecvate,
care pot fi furnizate prin clauze standard de protecție a datelor adoptate de ANSPDCP și
aprobate de Comisie în conformitate cu procedura de examinare, sau pot fi furnizate prin
intermediul unor dispoziții care urmează să fie incluse într-un acord administrativ dintre R.A.
ROMATSA și entitatea către care se transferă datele, care include drepturi opozabile și
efective pentru persoanele vizate, iar respectivul acord trebuie să primească autorizare din
partea ANSPDCP. Și în această situație se impune obligația informării prealabile a
persoanelor vizate, până cel târziu la data la care urmează să fie efectuat transferul de date.
5. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate și/sau
prelucrate
Perioada de stocare și criteriile utilizate pentru determinarea perioadei sunt cele
prevăzute în legislația națională aferentă regimului de stocare și arhivare a documentelor
care conțin respectivele date cu caracter personal.
În vederea realizării scopurilor sus-menționate, datele cu caracter personal vor fi
prelucrate de către R.A. ROMATSA pe tot parcursul derulării atribuțiilor legale în
conformitate cu legislația de organizare și funcționare a R.A. ROMATSA și cu legislația în
vigoare care reglementează activitățile specifice sectorului de activitate, precum și după
finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu,
inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile în materia arhivării.
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6. Drepturile persoanelor a căror date cu caracter personal sunt colectate
și/sau prelucrate
Persoana vizată are următoarele drepturi:
1. Dreptul la informare - dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de
prelucrare efectuate de R.A. ROMATSA;
2. Dreptul de acces – persoana vizată poate solicita și obține confirmarea faptului că
datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către R.A. ROMATSA, iar
în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La
cerere, R.A. ROMATSA va elibera și o copie a datelor cu caracter personal
prelucrate, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale
R.A. ROMATSA;
3. Dreptul la rectificare – reprezintă dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter
personal inexacte și completarea celor incomplete;
4. Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – se aplică în situațiile
reglementate expres de Regulamentul GDPR (în special în cazul retragerii
consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter
personal nu a fost legală), persoana vizată putând obține ștergerea respectivelor
date. Urmare a unei astfel de solicitări, R.A. ROMATSA poate să anonimizeze datele,
lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri
statistice. De asemenea, dreptul de a fi uitat nu se aplică în măsura în care
prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la
informare; pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică R.A. ROMATSA,
precum și în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică
sau istorică ori în scopuri statistice, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanță.
5. Dreptul la restricționarea prelucrării – se aplică în situațiile reglementate expres
de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe
perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care
prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal
pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate
sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru
protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes
public important al Uniunii sau al unui stat membru.
6. Dreptul de opoziție – persoana vizată se poate opune în orice moment, din motive
legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor realizate în exercițiul unui
interes public sau al unei autorizări cu care este investită R.A. ROMATSA; Astfel,
R.A. ROMATSA nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului
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în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea
și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau
că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
7. Dreptul la portabilitatea datelor – respectivul drept nu se aplică prelucrării
necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul
exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit R.A. ROMATSA.
8. Dreptul de a depune plângere - persoana nemulțumită de răspunsul /conduita R.A.
ROMATSA în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal se poate adresa
Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și ulterior justiției;
9. Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se
întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea
consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior
retragerii rămânând în continuare valabilă;
La nivelul R.A. ROMATSA s-a numit un Ofițer pentru Protecția Datelor (”DPO”),
care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția
datelor cu caracter personal, prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la
următoarele date de contact: București, Ion Ionescu de la Brad, nr. 10, Sector 1, sau la
adresa de e-mail: dpo@romatsa.ro.
Această procedură pentru protecția datelor cu caracter personal poate fi
modificată în timp. Astfel de modificări vor intra în vigoare imediat după anunțarea
lor. Revizuirea regulată a acestui site va garanta că veți fi întotdeauna conștienți de
tipul de informații pe care le colectează R.A. ROMATSA, cum și în ce scop se
utilizează și în ce circumstanțe (dacă se întâmplă astfel de circumstanțe), vom
împărtăși aceste informații.
Este important de reținut faptul că domeniul de aplicare al obligațiilor și al
drepturilor prevăzute în Regulamentul GDPR nr. 679/2018 (conform prevederilor art.
23) poate fi restricționat prin măsuri legislative din dreptul european sau intern care
se aplică operatorului de date sau persoanei împuternicite de operator, cu
respectarea esenței drepturilor și libertăților fundamentale și în măsura în care
restricția constituie o măsură necesară și proporțională într-o societate democratică.
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