PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL ANGAJAT

Ce date prelucrăm pentru asigurarea prevederilor legale privind Sănătatea
și Securitatea Muncii / Resurse Umane / Prevenirea si Stingerea
Incendiilor?
Conform Legilor în vigoare prelucrăm următoarele datele cu caracter personal ale
angajaților noștrii :









Nume și prenume;
Adresă;
Date de contact (email, telefon);
Cod numeric personal;
Serie și număr de telefon
Date referitoare la pregătirea profesională;
Date referitoare la starea de sănătate (inclusiv cele referitoare la accidentele
de muncă);
Date referitoare la funcția deținută.

Cine prelucrează aceste date?
Datele sunt prelucrate doar de angajator, direct sau prin intermediul altor entități
juridice (persoane imputernicite) cu care avem un încheiat un contract.
Atunci când folosim o persoană ﬁzică sau juridică drept persoană împuternicită
pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că
aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe
care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i)
prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe
care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru
protejarea conﬁdențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne
vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită
prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede
legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Cui transmitem datele dumneavoastră?
Datele cu caracter personal prelucrate pot ﬁ comunicate către următorii destinatari:
a) Inspectoratul Teritorial de Muncă, Poliția, structurilor Ministerului Public –
conform obligațiilor legale;
b) Furnizorul de semnătură electronică – necesar pentru semnarea digitala a
documentelor furnizate prin intermediul platformei ssm.ro;

c) Medicul de Medicina Muncii;
d) Orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat –
în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept
al nostru în instanță.
Cât timp vom stoca datele dumneavoastră
Stocarea documentelor se face în funcție prevederile contractuale si legale.
Pentru a afla mai multe detalii referitoare la perioada de stocare, vă rugăm să ne
transmiteți un mesaj cu întrebările dumneavoastră punctuale la adresa e-mail din
secţiunea „Contact” din Platformă sau direct Responsabilului cu Protecția Datelor.

Drepturile dumneavoastră
Conform Regulamentului (UE) 2016/679/27 aprilie 2016, beneﬁciați de:
•
dreptul de a ﬁ informat,
•
dreptul de acces la date,
•
dreptul la rectiﬁcare,
•
dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a ﬁ uitat”)*,
•
dreptul la restricționarea prelucrării,
•
dreptul la portabilitatea datelor,
•
dreptul de a nu ﬁ supus unei decizii automate (inclusiv crearea de proﬁluri),
dreptul de a se adresa justiției/ ANSPDCP.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. Referitoare la prelcurarea datelor cu caracter
personal, ori dacă doriți mai multe informații privind modul în care prelucrăm aceste
date, vă rugăm să ne contactați la adresa CONSULTIA SRL cu sediul în Brașov, str.
Pârâului nr. 7, județul Brașov, email office@consultia.ro sau prin contactarea
Responsabilului privind Protecția Datelor cu caracter personal – Emil Mailat –
emil.mailat@golegal.ro .

De asemenea, e bine să știți că la nivelul României funcționează Autoritatea
Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
("ANSPDCP") și că aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că vau fost încălcate drepturile, accesând site-ul web: www.dataprotection.ro.

