Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
[Versiune 1.0, valabilă din data de 25 mai 2018]
Datele dvs. personale sunt colectate și prelucrate de către GRAFFITI PUBLIC RELATIONS SRL, societate
română cu sediul în București Sectorul 1, Str. ION BREZOIANU Nr. 23-25, CORP B, Etaj 3, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr. J40/718/2009, având Cod Unic de Identificare RO 24980530 („Societatea”),
în calitate de Operator de date personale.
Aceasta informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate Societate. Nota
de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică prelucrărilor de date cu caracter
personal pe care le desfășurăm, precum și tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru găzduit la adresa web
http://www.graffitipr.ro/.
Pentru noi, securitatea şi confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt de o
importanță semnificativă. Ca atare, vom lua toate măsurile necesare în vederea asigurării securității şi
confidențialității datelor personale prelucrate, precum şi în vederea prelucrării datelor personale în
conformitate cu dispozițiile legale aplicabile şi exclusiv în scopurile specificate mai jos.
Depunem toate eforturile pentru a oferi clienților și partenerilor noștri servicii de comunicare de cea mai
înaltă calitate pentru afacerile lor.
I

Date personale ale candidaților pentru o poziție în cadrul societății
A.

Datele personale pe care le prelucrăm

În vederea desfășurării procesului de recrutare, precum și ulterior încheierii acestuia, pe parcursul
desfășurării raporturilor de muncă, vom colecta de la dvs. următoarele date personale:
§ datele dvs. de identificare (numele complet, sex, data nașterii);
§ datele dvs. de contact (e.g.: nr. de telefon, adresă, email);
§ datele înscrise în CV-ul transmis de dvs. (incluzând educație, experiență profesională, hobby-uri);
§ date privind informațiile evaluării dvs. (dacă este cazul).
Mai mult, în cazul programării unui interviu sau a unei forme de evaluare la sediul Societatea utilizează
un serviciu de supraveghere video, astfel încât, în zonele supravegheate (împrejurimile Societății,
punctele de acces în clădire, precum și zona de producție), imaginile dvs. vor fi înregistrate.
B.

Cum colectăm datele personale

Colectăm datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar, raportat la momentul trimiterii
candidaturii dvs., cât și ulterior, la momentul interviului și/sau al evaluării. Vă informăm că sunteți
liber(ă) să decideţi dacă ne furnizați aceste date personale. Cu toate acestea, desfășurarea procesului
de recrutare, în lipsa anumitor date necesare acestui proces, date prelucrate în temeiul unui interes
legitim justificat de Societate, nu este posibilă în lipsa furnizării lor. În mod auxiliar, colectăm date
personale ale dvs. necesare recrutării dvs. și prin intermediul site-urilor de recrutare (i.e. bestjobs), în
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cazul în care dvs. ați aplicat la un anunț de angajare postat pe un astfel de site sau v-am găsit CV-ul
pe un astfel de site.
Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate de la dvs. sunt colectate în mod verbal, prin formulare
scrise, telefonic sau pe email.
C.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile avute în
vedere de către Societate și se va limita strict la aceste scopuri:
i.

Activități legate de desfășurarea procesului de recrutare:
§

verificarea pregătirii dvs. și a compatibilității generale în cadrul Societății și pentru postul
dorit.

Prelucrare acestor date ale dvs. în scopurile menționate anterior, se întemeiază pe consimțământul
dvs. acordat în mod implicit, prin exprimarea interesului față de postul oferit de Societate
ii.

Activități privind asigurarea securității în cadrul Societății:
§

supravegherea video a punctelor de acces în clădire.

precum și orice alte activități adiacente, dacă sunt compatibile cu cele menționate.
Prelucrare acestor date ale dvs. în scopurile menționate anterior, se întemeiază pe interesul legitim al
Societății, constând în asigurarea securității incintei.
D.

Durata de stocare

Datele personale ale dvs. vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp, pentru stabilirea acesteia
luându-se în considerare momentul finalizării procesului de recrutare, precum și orice acord cu dvs.
prin care vă exprimați interesul, în cazul în care nu veți fi recrutat pentru postul avut în vedere, de a
mai fi contactat pe viitor pentru a vi se aduce la cunoștință alte oportunități care v-ar putea interesa.
E.

Persoane terțe

Exclusiv în scopuri de mentenanță, societatea responsabilă de mentenanța sistemului de
supraveghere video la imaginile captate în care și dvs apăreți. Societatea a încheiat cu acest furnizor
de servicii contracte cuprinzând clauze obligatorii cu privire la asigurarea securității, integrității și
confidențialității datelor dvs. cu caracter personal.
Veți fi notificat cu privire la orice transfer viitor al datelor dvs. personale către orice destinatar (fie
persoană de drept privat, fizică sau juridică, autoritate publică sau orice alt organism), cu excepția
situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii
Europene sau de dreptul național.

II

Date personale ale clienților sau furnizorilor persoane fizice ale Societății, precum și
reprezentanților ori altor angajați ai clienților sau furnizorilor persoanelor juridice, precum și
ale altor tipuri de colaboratori
A.

Datele personale pe care le prelucrăm
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Date personale:
§ datele dvs. de identificare (numele complet);
§ datele dvs. de contact (e.g.: nr. de telefon, email, inclusiv adresă de Skype);
§ poziția dvs. în societatea din care faceți parte;
§ datele de identificare ale acționarilor/asociaților societății.
B.

Cum colectăm datele personale

Vă informăm că sunteți liber(ă) să decideţi dacă să ne furnizați aceste date personale. Cu toate
acestea, în lipsa acestora, desfășurarea raporturilor contractuale.
Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate direct de la dvs. prin formulare scrise, telefonic sau pe
email.
C.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile avute în
vedere de către Societate și se va limita strict la aceste scopuri:
i.

Derularea contractelor cu clienții;

ii.

Derularea contractelor cu furnizorii;

iii.

Realizarea obiectului de activitate al Societății;

iv.

Activități desfășurate pentru prevenirea și combaterea spălării de bani.

Orice prelucrare a datelor dvs. în scopurile menționate anterior are la bază unul dintre următoarele
temeiuri:
i.

Executare a unui contract – sunt prelucrate următoarele date personale: datele dvs. de
identificare (în calitate de client sau furnizor, persoană fizică) și datele de contact și poziția dvs.;

ii.

Îndeplinirea unor obligații prevăzute de dispozițiile legale în sarcina Societății (i.e. privind
prevenirea și combaterea spălării de bani și necesitatea cunoașterii clientelei), în măsura
îndeplinirii condițiilor privind aplicabilitatea acestora – fiind prelucrate pe acest temei datele de
contact și CNP-ul, seria și nr. C.I. sau ale pașaportului acționarilor/asociaților;

iii.

Interesul legitim al Societății, constând în executarea contractelor cu persoane juridice – sunt
prelucrate următoarele date personale: datele dvs. de identificare (în calitate de reprezentant
sau persoana de contact a clientului sau furnizorului persoană juridică) și datele de contact și
poziția dvs.

iv.

Interesul legitim al Societății, constând în realizarea obiectului de activitate al Societății, prin
contactarea dvs., în calitate de colaborator al Societății.

D.

Durata de stocare

Datele personale ale dvs. vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp, la stabilirea acesteia fiind
luat în considerare momentul încetării raporturilor contractuale, precum și orice obligații legale
existente de retenție a unor date peste această perioadă.
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E.

Persoane terțe

Datele dvs. personale nu sunt transferate către nicio altă persoană, fizică sau juridică ori autoritate a
statului. În orice caz, veți fi notificat în viitor cu privire la orice transfer al datelor dvs. personale, cu
excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul
Uniunii Europene sau de dreptul național.
III

Date personale ale vizitatorilor colectate prin sistemul de supraveghere video
A.

Datele personale pe care le prelucrăm - imagini video.

B.

Cum colectăm datele personale

Colectăm datele dumneavoastră personale în mod direct de la dumneavoastră, prin camerele de
supraveghere instalate, în scopul supravegherii video a punctelor de acces în clădire.
C.

Scopurile și temeiurile legale ale prelucrării

Colectarea datelor dvs. personale este strict limitată la ceea ce este necesar pentru asigurarea
securității în cadrul Societății, prin supravegherea video a punctelor de acces.
Orice prelucrare a datelor dumneavoastră în scopul menționat anterior are la bază, ca temei juridic,
interesul legitim de a fi asigurată securitatea bunurilor și personalului Societății.
D.

Durata de stocare

Datele personale vor fi stocate pentru o perioadă limitată de timp, în deplin acord cu prevederile legale.
Imaginile surprinse pe camerele video vor fi păstrate, ca regulă, pentru o perioadă de maximum 30 de
zile.
E.

Persoane terțe

Datele dvs. personale nu sunt transferate către nicio altă persoană, fizică sau juridică ori autoritate a
statului. În orice caz, veți fi notificat în viitor cu privire la orice transfer al datelor dvs. personale, cu
excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul
Uniunii Europene sau de dreptul național.

Securitatea datelor personale
Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de
securitate și infrastructură IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit
să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări ale securității datelor personale în cel mai scurt
timp posibil.
Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru
drepturile și libertățile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu privire la încălcarea securității datelor
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dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și libertățile
dumneavoastră.
Drepturile dvs.
Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:
i.

Dreptul de acces la datele personale. Aveți dreptul de a solicita accesul la datele personale cu privire
la dvs. pe care Societatea le prelucrează.

ii.

Dreptul de a obține rectificarea sau ștergerea datelor personale. Aveți dreptul de a solicita
rectificarea datelor personale incorecte, incomplete sau neactualizate, precum și ștergerea datelor dvs.
personale, spre exemplu, în cazul în care aceasta nu este necesară sau este nelegală sau atunci când
vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea acelor date pentru care anterior ați consimțit. Datele
personale a căror retenție se face în conformitate cu prevederile legale nu pot fi șterse.

iii. Dreptul de a obține restricţionarea prelucrării datelor personale. În situațiile prevăzute de lege,
puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.
iv. Dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale. Puteți solicita transmiterea, fie către dvs., fie către
un alt operator de date, a unei copii a datelor personale pe care Societatea le prelucrează cu privire la
dvs..
v.

Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Puteți exercita acest drept în
legătură cu datele personale care nu sunt cerute de dispoziții legale imperative, care nu sunt necesare
pentru executarea contractului de muncă și care nu sunt nici solicitate de către Societate, pe baza
intereselor sale legitime în calitate de angajator. De asemenea, aveți posibilitatea de a vă retrage
consimțământul cu privire la folosirea amprentei pentru accesul în Societate, retragere ce poate fi
exprimată oricând și care conduce la eliminarea amprentei dvs. din baza noastră de date în cel mai
scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile; cu privire la celelalte date personale colectate în temeiul unei
obligații legale sau în temeiul unui interes legitim al Societății, retragerea consimțământului nu produce
niciun efect.

Exercitați-vă drepturile
Dacă aveţi orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriţi să ne adresaţi vreo
solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor personale,
vă rugăm să ne contactați la adresa office@graffitipr.ro.
Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.
În cazul în care consideraţi că nu am soluţionat toate cererile dvs. sau sunteţi nemulţumit(ă) de răspunsurile
noastre, puteți formula o plângere împotriva noastră către ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere vă va
informa cu privire la stadiul şi la soluţia plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp.
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De asemenea, puteţi să vă adresați împotriva noastră şi, în mod direct, în fața instanțelor de judecată
competente.
Orice modificare a informațiilor cuprinse în această Notă de informare va fi adusă la cunoștința dvs. - nicio
modificare a Notei de informare nu va afecta drepturile pe care vi le conferă legea.
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