POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
OPERATOR: Societatea AMERITECH SA, cu sediul în Hunedoara str. Pestisu Mare nr. 363 jud.
Hunedoara, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub nr. J20/231/2003, având CUI RO
15260416, telefon/fax 0254 744906.
1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Operatorul, prin angajaţii săi, prelucrează date cu caracter personal în scopul încheierii şi executării
contractelor individuale de muncă precum şi a executării celorlalte obligaţii legale sau contractuale care
derivă din executarea acestor contracte, conform prevederilor legale in vigoare, precum şi în scopul
încheierii şi executării unor contracte civile necesare realizării obiectului de activitate.
2. Categoriile de date supuse prelucrării:
- nume şi prenume, adresa de domiciliu, data şi locul naşterii;
- codul numeric personal - CNP;
- seria, numărul, data emiterii şi data expirării BI/CI;
- cetățenia, semnătura;
- datele din actele de stare civilă;
- numar dosar de pensie/decizie de pensionare;
- asigurări de sănătate și sociale;
- profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome, studii;
- situația familială, situația militară;
- detalii de contact - număr de telefon, adresă de e-mail;
- permisul de conducere (în cazul șoferilor);
- date bancare, referințe/recomandări;
- accidente de muncă, date din Curriculum Vitae.
3. Perioada pentru care se realizează stocarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal prelucrate de societate sunt arhivate atât fizic cât şi digital, după caz, pentru
perioada prevăzută de legislaţia naţională şi legislaţia U.E. respectiv până la îndeplinirea scopului
pentru care au fost prelucrate.
4. Modul de obţinere şi retragere a consimţământului
Atunci când este necesar consimţământul persoanelor vizate, obţinerea şi retragerea acestuia se fac în
formă scrisă.
În vederea asigurării confidenţialităţii şi securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal societatea
aplică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea împotriva distrugerii accidentale sau
ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat precum şi împotriva oricărei alte
forme de prelucrare ilegală.
Măsuri organizatorice: controlul accesului fizic la sediul şi la punctele de lucru, instruirea personalului
responsabil cu colectarea şi prelucrarea datelor, blocarea fişierelor în dulapuri de depozitare.
Măsuri tehnice: utilizarea parolelor pentru accesul la sistemele societăţii.
5. Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt:
- prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de angajaţi şi colaboratori;
- colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod
incompatibil cu aceste scopuri;

-

adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
prelucrate;
exacte şi, în cazul în care este necesar, actualizate;
păstrate pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care
sunt prelucrate;
prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protejate împotriva
prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării
accidentale, societatea luând măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare.

6. Situaţiile de prelucrare:
- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte în
mod direct sau indirect sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de
încheierea unui contract;
- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine societăţii
noastre;
- prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei
persoane fizice;
- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o parte terţă, cu
excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale
persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal;
- prelucrarea este necesară când persoana vizată este surprinsă în incinta societăţii de camerele de
supraveghere;
- prelucrarea este necesară pentru realizarea unor scopuri adiacente scopului principal respectiv
litigii, raportări, statistici, stabilirea riscului societăţii, în principal pentru autorităţi publice şi
sistemul bancar;
- prelucrarea este necesară în cazul derulării unor contracte civile;
- în cazul categoriilor speciale de date, prelucrarea se face pe baza consimţământului persoanei
vizate.
7. Drepturile persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- de a fi informate cu privire la prelucrarea datelor personale;
- de a avea acces la datele cu caracter personal;
- de a interveni asupra datelor cu caracter personal;
- de a se opune prelucrării datelor personale, de a solicita rectificarea oricăror date cu caracter
personal incorecte sau incomplete;
- de a solicita actualizarea ori ştergerea datelor în condiţiile legii;
- de a solicita transmiterea datelor personale unei alte entităţi indicate;
- de a face notificări/sesizări către operator respectiv de a depune plângere la ANSPDCP.
8. Modalităţile de exercitare a drepturilor
În scris, la adresa operatorului din Hunedoara str. Pestisu Mare nr. 363 jud. Hunedoara sau la adresa de
e-mail office@ameritech.ro, urmând să primească un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de
lege.
În cazul în care persoanele vizate consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal este făcută cu
încălcarea legislaţiei aplicabile, pot formula plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector
1 Bucureşti telefon: 031 80 59 211/031 80 59 212.
Prezenta politică privind protecţia datelor cu caracter personal a fost întocmită în conformitate cu
legislaţia României şi a Uniunii Europene - Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 Aprilie 2016, privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date.

