POLITICA DEPOGAZ PRIVIND PROTECŢIA PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE
PRIVEȘTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE aplicabil în Uniunea Europeană și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal),
DEPOGAZ are obligația de a administra în condiții de siguranță datele cu caracter personal.
Conducerea societății adoptă, implementează și dezvoltă cele mai bune practici, măsuri tehnice,
organizatorice și procedurale pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și
accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate;
Societatea DEPOGAZ asigură securitate prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal,
echitabil şi transparent faţă de persoana vizată în raport cu scopurile si mijloacele prelucrării.
I.

DEFINIŢII DE BAZĂ

Conform Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date
•

•

•

•

Responsabil cu Protecţia Datelor (RPD) înseamnă o persoană care este responsabilă cu
monitorizarea aplicării RGPD şi a altor legi aplicabile privind protecţia persoanelor vizate de
prelucrarea datelor cu caracter personal şi care exercită funcţiile care îi sunt atribuite de
prezenta Politică şi de altă legislaţie aplicabilă, furnizează consultanţă managementului
DEPOGAZ.
Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale ale acelei persoane;
Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 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 dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea,
restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
Restricţionarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu
scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
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•

•

•

•

•

•

•

•

II.

Creare de Profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter
personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite
aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea
aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele
personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică
respectivă sau deplasările acesteia;
Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor
cu caracter personal. In sensul prezentei Politici, prin operator de înţelege DEPOGAZ;
Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele
operatorului;
Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau
nu o parte terţă;
Parte terţă înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism
altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care,
sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate
să prelucreze date cu caracter personal;
Consimţământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică,
informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o
declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să
fie prelucrate;
Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securităţii care
duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea
neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod,
sau la accesul neautorizat la acestea;
Date privind sănătatea înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau
mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care
dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;
SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Societatea DEPOGAZ cu sediul în Ploiești, strada Ghe. Grigore Cantacuzino 184, județul
Prahova, România, colectează, prelucrează, utilizează și furnizează datele cu caracter
personal numai pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate în Registrul de evidenţă a
prelucrărilor de date cu caracter personal.

III.

OBIECTIVUL GENERAL
Obiectivul general pe care societatea DEPOGAZ se angajează să îl realizeze este de a
asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea prelucrării datelor cu caracter personal,
respectarea și protecția drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice.
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IV.

DOMENIUL DE APLICARE

Această Politică de protecție a datelor cu caracter personal se aplică DEPOGAZ și angajaților societății.
Politica privind protecția datelor se extinde la toate prelucrările de date cu caracter personal.
V. PRINCIPII LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Principiile pe care managementul la vârf al DEPOGAZ se angajează să le respecte și care stau la baza
implementării politicii DEPOGAZ privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal sunt:
•
•
•
•

•
•

datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil si transparent față de persoana
vizată (legalitate, echitate și transparență);
datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt
prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri (limitări legate de scop);
datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu
scopurile în care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor);
datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate. Trebuie
să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt
inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără
întarziere (exactitate);
datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate
pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate
datele (limitări legate de stocare);
datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor
cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva
pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice
corespunzătoare (integritate și confidențialitate).

VI. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
1. Dreptul la informare
În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la
aceasta, societatea DEPOGAZ (operatorul) este obligată să furnizeze persoanei cel puțin următoarele
informații, cu excepția cazului în care persoana posedă deja informațiile respective:
▪ Identitatea și datele de contact ale DEPOGAZ (operator);
▪ Identitatea și datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;
▪ Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
▪ Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al
prelucrării;
▪ Informații suplimentare privind destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter
personal;
▪ Drepturile persoanei vizate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind protecţia
datelor cu caracter personal, şi condiţiile în care pot fi exercitate;
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Informații impuse prin dispoziții de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal
▪ Categoriile de date cu caracter personal vizate;
▪ Dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă
sau o organizaţie internaţională
▪ Existenţa drepturilor prevăzute de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi
condiţiile in care pot fi exercitate.
În plus faţă de informaţiile menţionate mai sus, în momentul în care datele cu caracter personal sunt
obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a
asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:
▪

▪ Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este
posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
▪ Existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora,
restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la
portabilitatea datelor;
▪ Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
▪ Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau
o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este
obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale
nerespectării acestei obligaţii.
2. Dreptul la informare privind supravegherea video
▪
▪

▪

▪

▪
▪

DEPOGAZ folosește supraveghere video pentru paza și protecția persoanelor și a patrimoniului
societății precum și monitorizarea accesului în incintă a personalului propriu și cel extern.
Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar şi permanent, prin intermediul
unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă şi localizat în zona supravegheată, astfel încât să
semnaleze existenţa camerelor de supraveghere, dar şi pentru a comunica informaţiile esenţiale
privind prelucrarea datelor personale.
Întrucât înregistrările video reprezintă date cu caracter personal sensibile, este necesar să
conștientizați faptul că acestea sunt stocate/prelucrate, de către societate conform art. 5 din Legea
190/2018, pe o perioadă de maxim 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege
sau a cazurilor temeinic justificate.
Accesul la imaginile stocate și/sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video este
limitat la un număr redus de persoane și este determinat prin atribuțiile specificate în deciziile
interne.
DEPOGAZ are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a
înregistrărilor video în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală.
În cazuri excepționale se poate acorda acces Comisiei Disciplinare, constituite în scopul
soluționării unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei
infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei
persoane.
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3. Dreptul la informare privind protecția datelor cu caracter personal pentru angajați
În baza art. 13 din Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal, societatea DEPOGAZ
vă informează că prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră (nume și
prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de domiciliu, CNP, cont bancar,etc) pentru
desfășurarea contractului de muncă încheiat, în următoarele scopuri, nelimitându-se însă la acestea:
▪ întocmire și transmitere de informații legate de salarii, indemnizații, contribuții, convenții, contracte
de stagiu, către instituții ale statului și instituții private conform legislației;
▪ liste cu venituri trimise către bănci;
▪ liste rețineri CAR;
▪ analiza solicitării privind acordarea ajutorului social;
▪ întocmire fișe individuale de mediu, SSM și SU;
▪ fișe de instruire;
▪ calificare, autorizare/ atestare internă/ externă pentru exercitarea unor activități specifice;
▪ dosare personale și alte documente care țin de activitatea Serviciului Resurse Umane;
▪ liste persoane cu acces la informații privilegiate/clasificate;
▪ declarații avere/ interes;
▪ întocmire/ negociere contracte, acte adiționale;
▪ emitere avize,
▪ facturare;
▪ corespondență;
▪ monitorizare video;
▪ monitorizare flotă auto GPS;
▪ monitorizare evenimente securitate IT;
▪ monitorizare date conexiune în relația cu internetul;
▪ înregistrare acces persoane în incintele societății.
Temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal îl reprezintă:
•
•

încheierea și executarea unui contract (Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul privind protecţia
datelor cu caracter personal, precum si
prelucrare necesară conformării obligației legale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul privind
protecţia datelor cu caracter personal, obligație legală reglementată de legislația muncii.

În cadrul procesului de business, compania poate dezvălui unor entități ale statului/parteneri/prestatori,
date cu caracter personal numai în condițiile respectării Regulamentului privind protecţia datelor cu
caracter personal.
Datele vor fi stocate, atât timp cât există contractul de muncă în vigoare și, în situația unui litigiu, pe
parcursul soluționării acelui litigiu, precum și în conformitate cu legislația în vigoare atât timp cât avem
obligația legală de a păstra contracte de muncă, state de plată și alte documente legale în evidența
contabilă și în arhiva societății
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Conform cerințelor Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal și Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice, beneficiați de dreptul de a solicita accesul, rectificarea, ștergerea, restricționarea prelucrării, să
vă opuneți prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de
supraveghere dacă considerați că drepturile dumneavoastră nu au fost respectate.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o notificare scrisă olograf, datată, semnată și
transmisă angajatorului DEPOGAZ. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
4. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea societății DEPOGAZ (operatorul) o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective
şi la următoarele informaţii:
▪ Informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii
sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele, în special destinatari din ţări terţe
sau organizaţii internaţionale;
▪ Acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu
caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această
perioadă;
▪ Informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie,
precum şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate, referitoare la persoana vizată;
▪ Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
▪ În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice
informaţii disponibile privind sursa acestora;
▪ Comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și orice
informație disponibilă cu privire la originea datelor;
▪ Informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice
prelucrare automată a datelor care vizează persoana vizată;
▪ Informaţii asupra posibilităţii de a consulta Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu
caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se
adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale.
DEPOGAZ furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte
copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile
administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia
cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic
utilizat în mod curent.

Dreptul de acces nu se aplică la toate operaţiunile de prelucrare, întrucât sunt anumite situaţii specifice în
care exercitarea acestor drepturi contravine cu drepturile şi libertăţile altora sau cu obligaţii de
confidenţialitate, caz în care DEPOGAZ nu va putea acorda dreptul de acces.
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5. Dreptul la intervenție asupra datelor cu caracter personal
Dreptul la rectificare
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la DEPOGAZ (în calitate de operator), fără întârzieri
nejustificate, la cerere și în mod gratuit:
▪ După caz, rectificarea, actualizare, blocarea sau ștergere datelor cu caracter personal a căror
prelucrare nu este conformă cu legislația în vigoare, în special, a datelor inexacte sau
incomplete care o privesc ( după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare
nu este conformă cu dipozițiile legi).
6. Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea DEPOGAZ (în calitate de operator), ştergerea datelor
cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge
datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele
motive:
▪
▪
▪
▪

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au
fost colectate sau prelucrate;
Persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate
cu dipozițiile legale;
Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
Datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine
operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află
operatorul.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul legii, să
le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter
personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele
respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
Datele cu caracter personal nu vor fi şterse în situaţiile în care DEPOGAZ poate justifica alte temeiuri
legale pentru prelucrarea datelor astfel:
▪
▪

▪

Pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
Pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau
al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în
interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale în care este investit operatorul;
Din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu legea;
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▪
▪

În scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în
scopuri statistice, în conformitate cu legea;
Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

7. Dreptul de opoziţie
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în
care se află, prelucrării în temeiul legii a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de
profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.
DEPOGAZ (în calitate de operator) nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului
în care acesta demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care
prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
8. Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în
care se aplică unul din următoarele cazuri:
▪
▪
▪
▪

Persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să
verifice exactitatea datelor;
Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana
vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
Persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu legea pentru intervalul de timp în care se
verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

9. Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a
furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are
dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost
furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
▪ prelucrarea se bazează pe consimţământ;
▪ prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
Persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la
altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
10. Dreptul de a se adresa justiţiei
Fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, orice
persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate
ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
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VII. DATELE CU CARACTER PERSONAL APARŢINÂND MEMBRILOR DE
FAMILIE/PERSOANELOR AFLATE ÎN ÎNTREŢINERE
•

•

•

DEPOGAZ poate prelucra date cu caracter personal ale membrilor de familie/persoanelor
aflate în întreţinere ai/ale angajatului pe perioada derulării raportului de muncă al acestuia cu
respectarea dispoziţiile legale, normelor şi procedurile interne existente în acest sens.
În situaţiile în care, angajaţii vor dezvălui date cu caracter personal ale membrilor de
familie/persoanelor aflate în intreţinere, ei au obligaţia de a-i informa pe aceştia sau, după caz,
pe o terţă persoană din familie cu privire la dezvăluirea datelor acestora către DEPOGAZ.
Datele cu caracter personal ale membrilor familiei/persoanelor aflate în întreţinere sunt
prelucrate de DEPOGAZ în concordanţă cu toate principiile de protecţie a datelor cu caracter
personal iar DEPOGAZ se asigură că drepturile acestor persoane vizate sunt respectate.

VIII. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE CĂTRE
DEPOGAZ
DEPOGAZ deţine/prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal, fără a se rezuma la
acestea:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Date de identificare: nume, prenume, naţionalitate, sexul, data naşterii, ţara de origine,
codul numeric personal, precum şi alte tipuri de date de identificare ce pot fi găsite în acte
de identitate sau în alte tipuri de documente de identificare;
Date de contact: adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu/reşedinţă;
Informaţii profesionale: diplome şi evidenţe academice, certificări, calificări, experienţă
relevantă din trecut, recomandări, recomandări oferite de către foşti angajatori;
Informaţii personale: status marital, copii, date cu caracter personal referitoare la membrii
familiei/persoane aflate în întreţinere;
Informaţii financiare: venit, cont bancar, active financiare;
Informaţii economice:bunuri mobile/imobile deţinute,
Date de sănătate: informaţii extrase din raportul medical prezentat în faza de recrutare,
precum şi date de sănătate oferite în cursul perioadei de angajare;
Date referitoare la infracţiuni şi condamnări penale: date privind condamnări sau măsuri
penale de siguranţă/ interdicţii impuse ca o consecinţă a condamnărilor penale. Astfel de date
sunt colectate din cazierul judiciar prezentat în faza de recrutare.
Date cu caracter personal rezultate în urma interacţiunii personalului cu DEPOGAZ:
− rezultate ale evaluării de performanţă,
− traininguri la care au participat, poziţia în cadrul DEPOGAZ,
− număr de card de acces,
− date de localizare,
− concedii;
Conturile de e-mail sau alţi identificatori on-line alocaţi de DEPOGAZ;
Fotografii, filmări, inregistrări audio.
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IX.
•
•
•
•
•

•

•
•

CONFIDENȚIALITATEA PROCESĂRII
Datele personale sunt considerate informații confidențiale și vor fi tratate ca atare.
Orice colectare, prelucrare sau utilizare neautorizată a acestor date de către angajați este
interzisă.
Prelucrarea datelor cu caracter personal este confidenţială. Ea va fi efectuată numai de
persoanele care acţionează sub autoritatea DEPOGAZ şi numai pe baza instrucţiunilor acesteia.
Orice procesare de date efectuată de un angajat, care nu a fost autorizată să fie desfășurată ca
parte a îndatoririlor sale legitime, este considerată ca fiind neautorizată.
Angajații pot avea acces la informații cu caracter personal în funcție de adecvarea acestui acces
la tipurile de date și de scopul determinat. Acest lucru se bazează pe defalcarea și separarea
atentă a atribuțiilor angajaților DEPOGAZ și presupune punerea în aplicare a rolurilor și
responsabilităților pentru fiecare angajat.
Angajaților li se interzice să utilizeze date cu caracter personal în scopuri private sau
comerciale, să le dezvăluie persoanelor neautorizate sau să le pună la dispoziție în orice alt
mod. Superiorii ierarhici își informează angajații la începutul relației de muncă cu privire la
obligația de a proteja secretul datelor.
În cazul utilizării neautorizate a datelor cu caracter personal, angajații pot fi sancționați în
conformitate cu legislația aplicabilă și cu reglementările în vigoare în cadrul DEPOGAZ
Obligația menținerii confidentialității datelor cu caracter personal rămâne în vigoare și după
încheierea perioadei de angajare, sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a obligației de
confidențialitate fiind cele prevăzute de cadrul legislativ în vigoare.
SECURITATEA PRELUCRĂRII

X.
•
•

•
•
•
•
•
•

Datele personale sunt protejate împotriva accesului neautorizat și împotriva prelucrării sau
divulgării ilegale, precum și pierderii accidentale, modificării sau distrugerii. Acest lucru se aplică
indiferent dacă datele sunt prelucrate electronic, pe suport de hârtie sau prin alte mijloace.
Înainte de introducerea noilor metode de prelucrare a datelor, în special a noilor sisteme
informatice, sunt definite și implementate măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor
cu caracter personal. Aceste măsuri trebuie să se bazeze pe stadiul tehnicii, pe riscurile
procesării și pe necesitatea de a proteja datele (determinate de procesul de clasificare a
informațiilor).
Măsurile tehnice și organizatorice pentru protecția datelor personale fac parte din
managementul securității informațiilor și sunt adaptate în mod continuu la evoluțiile tehnice și
schimbările organizaționale.
Accesul la datele cu caracter personal este oferit numai acelor angajaţi ai DEPOGAZ care au
nevoie de astfel de date cu caracter personal pentru a-şi îndeplini responsabilităţile specifice de
muncă.
Angajaţii DEPOGAZ care au acces la datele cu caracter personal au dreptul să prelucreze
numai acele date de care au nevoie pentru a-şi îndeplini responsabilităţile specifice de muncă.
Orice acces la datele cu caracter personal pentru alţi angajaţi care nu au drepturi de accesare în
conformitate cu prezenta Politică este interzis.
Documentele care conţin date cu caracter personal sunt stocate în unitățile organizatorice ale
DEPOGAZ.
O persoană care prelucrează date cu caracter personal în numeleDEPOGAZ respectă principiile
şi regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal stabilite prin prezenta Politica.
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•
•

O persoană care prelucrează date cu caracter personal în numele DEPOGAZ este
responsabilă faţă de DEPOGAZ.
Toate datele cu caracter personal trebuie să fie tratate cu cea mai înaltă securitate și trebuie
păstrate:
➢ într-o cameră închisă cu cheia cu acces controlat; și/sau
➢ într-un sertar sau dulap închis cu cheia; și/sau
➢ dacă sunt computerizate, parola protejată conform cerințelor din politica de control al
accesului; și/sau
➢ stocate în medii de calculator (detașabile) care sunt criptate în conformitate cu
standardele în domeniu;

Societatea DEPOGAZ va preveni utilizarea sau accesul neautorizat și va preveni încălcarea
securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.
Managementul la cel mai înalt nivel a delegat întreaga responsabilitatea pentru respectarea
prevederilor Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal, Responsabilului cu
protecția datelor cu caracter personal din cadrul DEPOGAZ.
Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentul General privind Protecţia Datelor cu
Caracter Personal nr. 679/2016 puteţi contacta operatorul de date SNGN ROMGAZ SA - Filiala de
Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, CUI: RO34915261, RC: J29/1181/2015 la
adresa Ghe. Grigore Cantacuzino 184, Ploiești 100492, Prahova, ROMANIA sau Responsabilul cu
protecţia datelor din cadrul DEPOGAZ la adresa de email dpo@depogazploiesti.ro sau la telefon
0749 333.345.

Februarie 2020

DIRECTOR GENERAL
VASILE CÂRSTEA
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