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Definiții:
“Deloitte” se referă una sau mai multe Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), rețeaua
sa globală de societăți membre, precum și entitățile aferente acestora (denumite în mod
colectiv “Organizația Deloitte”). DTTL (denumită și “Deloitte Global”) și fiecare din firmele
membre ale acesteia și entitățile aferente sunt entități separate și independente din punct
de vedere legal, care nu se pot obliga lega reciproc față de terțe părți. DTTL și fiecare DTTL
societate membră și entitate aferentă este răspunzătoare pentru propriile acte ori omisiuni,
iar nu și pentru cele ale fiecăreia dintre celelalte. DTTL nu oferă servicii clienților. Pentru
mai multe informații, vă rugăm accesați www.deloitte.com/about.“Deloitte Central Europe
(Deloitte CE)” este organizația regională de entități organizate sub umbrela Deloitte Central
Europe Holdings Limited, firmă membră din Europa Centrală a DTTL. Serviciile sunt
prestate de filialele și societățile asociate cu Deloitte Central Europe Holdings Limited care
sunt persoane juridice distincte și independente din punct de vedere legal.
„Operator” (“noi” sau “al nostru”) înseamnă operator sau operator de date cu caracter
personal care determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal (așa cum este
definit în legislația privind protecția datelor).
„Persoana împuternicită” înseamnă persoana împuternicită pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal în numele operatorului (așa cum este definită în legislația privind
protecția datelor).
„Legislația privind protecția datelor” înseamnă legislația următoare în măsura în care
aplicabilă din când în când: (a) legile naționale care transpun Directiva privind prelucrarea
datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice
(2002/58/EC); (b) RGDP ; și (c) orice lege națională privind confidențialitatea.
„RGDP” înseamnă Regulamentul General privind Protecția Datelor (EU) (2016/679).
"Date cu Caracter Personal" înseamnă orice date personale (informaţii privind o persoană
fizică identificată sau identificabilă / persoana vizată) prelucrate în legătură cu sau ca parte
a serviciilor furnizate clienților noștri sau în legătură cu relațiile contractuale cu furnizorii,
contractanții sau subcontractanții noștri sau pentru activitățile care fac parte din
operațiunile noastre comerciale standard.
"Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni privind datele cu caracter
personal (manual sau automatizat), cum ar fi colectarea, înregistrarea, structurarea,
stocarea, utilizarea, dezvăluirea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea (după cum este
definit în legislația privind protecția datelor).
„Destinatar” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt
organism către care sunt divulgate date cu caracter personal (așa cum este definit în
continuare în legislația privind protecția datelor).

Rezumat:
Această Declarație de confidențialitate este aplicabilă prelucrării Datelor dvs. cu caracter
Personal ("date") de către noi și explică:


Datele cu Caracter Personal pe care le prelucrăm;



de ce (în ce scopuri) prelucrăm Datele dvs. cu caracter Personal (inclusiv temeiurile
legale pentru prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal);



cum și în ce locații prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal (unde transferam Datele
dvs. cu Caracter Personal și cui le facem cunoscute);



care sunt drepturile dvs.

Această Declarație de confidențialitate se aplică de la data specificată în partea de sus a
acestei pagini. Putem modifica sau revizui din când în când această Declarație de
confidențialitate, prin urmare vă recomandăm să consultați periodic această declarație.
Ce Date cu Caracter Personal prelucrăm:
Prelucrăm Datele cu Caracter Personal furnizate de dvs., pe care le obținem de la
angajatorul sau partenerul dvs. contractual, de la un consultant sau de la o terță parte, pe
care le-ați făcut public în mod explicit sau sunt disponibile public în alt mod (e.g., în medul
online).
Aceste Date cu Caracter Personal pot include:


numele dvs., prenumele și sexul;



ocupația (funcția) și date de contact generale (adresa locului de muncă sau de
domiciliu, adresa de e-mail personală sau profesională și numărul de telefon);



istoricul și detaliile acordurilor încheiate cu Deloitte;



numărul contului bancar al dvs. (în cazul în care clientul nostru / contractantul /
furnizorul și subcontractantul sunt persoane fizice);



Adresa IP;



Datele cu Caracter Personal furnizate în legătură cu exercitarea drepturilor dvs., în
conformitate cu această Declarație de confidențialitate;



Imagini CCTV și alte informații pe care le colectăm atunci când vizitați spațiile noastre
(informațiile specifice și personalizate privind această prelucrare a Datelor cu Caracter
Personal sunt disponibile în respectivele sedii/spații Deloitte CE, dacă este cazul imaginile CCTV pot fi prelucrate și de către proprietarul clădirii sau de către părți terțe
autorizate).

În scopurile specificate mai jos, nu colectăm și nu prelucrăm nicio categorie "sensibilă" sau
"categorie specială" de Date cu Caracter Personal, așa cum este definită în Legislația
privind protecția datelor. Tipurile și categoriile suplimentare de Date cu Caracter Personal
care sunt prelucrate direct în scopul furnizării serviciilor noastre sunt descrise în politica
entităților Deloitte CE care furnizează servicii în calitate de Operatori și ale entităților
Deloitte CE care prestează servicii în calitate de Persoană împuternicită.
Scopurile prelucrării Datelor cu Caracter Personal (“Scopuri”):



pentru conformarea cu cerințele legale, de reglementare sau profesionale aplicabile
(prevenirea și combaterea spălării banilor);



în scopul comunicării cu autoritățile competente;



administrarea contractelor în general, contabilitate financiară (facturări) și statistică;



conformitate internă și analiza de risc (incluzând investigarea și prevenirea
incidentelor de securitate);



pentru protecția drepturilor și intereselor legitime Deloitte;



scopurile generale ale relației cu clientul, furnizorului, contractantul sau
subcontractantul (incluzând feedback-ul și reclamațiile, precum și evaluările și
oportunitățile de dezvoltare ale afacerii);



utilizarea sistemelor tehnologie, serviciilor și aplicațiilor interne sau găzduite (cloud)
(în scopuri de comunicare, partajare și arhivare a datelor).

Rețineți că aceasta Declarație de confidențialitate nu include informații cu privire la
prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri de marketing, comunicare directă sau
recrutare. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în asemenea scopuri este detaliată în
declarațiile de confidențialitate specifice care pot fi, de asemenea, parte a acordului dvs.
cu privire la asemenea operațiuni de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (dacă este
cazul). Nu prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal în scopul comunicării directe sau
marketing fără a avea acordul explicit al dvs. Cu toate acestea, acordul dvs. poate fi
solicitat în cursul prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Scopurile.
Temei juridic pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal:
Prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal doar în cazul în care este necesar, în
următoarele cazuri:


pentru administrarea contractului pe care îl avem cu dvs. sau pentru a încheia un
contract cu dvs.;



pentru respectarea unei prevederi legale căreia ne supunem;



în scopul interesului nostru legitim care ar putea fi:
-

încheierea și onorarea contractelor cu furnizorii, contractanții și subcontractanții noștri;
protejarea intereselor noastre de afaceri (incluzând coordonarea evaluărilor
de risc și calitate);
Asigurarea abordării corespunzătoare a plângerilor și a cererilor primite.

Stocarea Datelor cu Caracter Personal:
Datele cu Caracter Personal vor fi stocate de noi pentru o perioadă de 10 ani de la
furnizarea serviciilor către clienții noștri sau de la expirarea relațiilor noastre contractuale
cu furnizorii, contractanții sau subcontractanții, conform cerințelor legilor aplicabile și
reglementărilor relevante sau pentru interesul legitim Deloitte.Operatorul de Date cu
Caracter Personal:
În contextul acestei Declarații de confidențialitate, Operatorul de Date cu Caracter Personal
este entitatea Deloitte CE care este parte a contractului cu clientul, furnizorul, contractantul
sau subcontractantul.

Divulgarea și transferul Datelor cu Caracter Personal:
Datele dvs. cu Caracter Personal pot fi divulgate/transferate și prelucrate de următorii
Destinatari pentru Scopurile:
Grupul de entități Deloitte enumerat aici. Dacă este cazul, Datele dvs. cu Caracter
Personal vor fi prelucrate doar în măsura permisă pentru Scopurile și în conformitate cu
Legislația privind protecția datelor. Fiecare dintre Destinatar(i) este/sunt răspunzător(i)
pentru asigurarea protecției adecvate a Datelor dvs. cu Caracter Personal, furnizând
informații despre prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal și obținerea unui
consimțământ suplimentar, dacă este necesar. În cazul în care Datele dvs. cu Caracter
Personal sunt transferate în afara țării (inclusiv teritoriile din afara Uniunii Europene),
atunci acest transfer va avea loc numai în situația în care sunt îndeplinite obligațiile
prevăzute de Legislația privind protecția datelor pentru astfel de transferuri.
Persoane împuternicite:
Furnizorii noștri autorizați de servicii administrative și IT:















Adastra s.r.o., Karolinská 654/2, 186 00 Prague8, Czech Republic;
con4PAS, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Prague 4 – Lhotka, Czech Republic;
Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út
84.C., 1068 Budapest, Hungary;
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw,
Poland;
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 –
Vinohrady, Czech Republic;
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, Czech
Republic;
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London,
United Kingdom;
Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prague 9, Czech Republic;
MobileXpense, Koning Albert II-laan 7, 1210, 1000 Brussels, Belgium;
Mobitouch sp. z o.o., Litewska 10/1, 35-302 Rzeszow, Poland;
Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Prague 5, Czech Republic;
SI- Consulting sp. z o.o.- ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław,
Poland;
Uniwise s.r.o., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic;
Wookie.apps s.r.o., Josefa Kočího 1556, 153 00 Radotín, Czech Republic.

Persoanele împuternicite din afara spațiului Uniunii Europene (toate Persoanele
împuternicite din afara Uniunii Europene au încheiat cu noi Clauzele Contractuale Standard
aprobate de Comisia Europeană, asigurând astfel un nivel adecvat al protecției Datelor cu
Caracter Personal, conform cerințelor Legislației privind protecția datelor).




Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor,
Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081,
Telangana, India;
Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 –
0015, USA;
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.

Drepturile lor de acces sunt strict limitate doar pentru serviciile tehnice, administrative și
de asistență necesare.
Securitatea prelucrării:

Noi și Persoanele noastre împuternicite au stabilit garanții tehnologice, fizice,
administrative și procedurale în conformitate cu standardele acceptate de industrie pentru
a proteja și asigura confidențialitatea, integritatea sau accesibilitatea tuturor Datelor Cu
Caracter Personal prelucrate;prevenirea utilizării neautorizate a sau accesului neautorizat
la Datele cu Caracter Personal sau prevenirea unei încălcari a securității Datelor cu Caracter
Personal (incident de securitate) în conformitate cu instrucțiunile, politicile Deloitte CE și
Legislația privind protecția datelor. Deloitte CE este certificată ISO 27001 - standard de
informare global recunoscut pe scară largă.
Drepturile dvs.:
Aveți dreptul să:





Solicitați accesul la Datele dvs. cu Caracter Personal (și să solicitați o copie a Datelor
dvs. cu Caracter Personal pe care noi le prelucrăm);
Solicitați actualizarea și corectarea Datelor dvs. cu Caracter Personal (dreptul la
rectificare);
Solicitați ștergerea Datelor cu Caracter Personal (atunci când este posibil), sau
Să ne solicitați restricționarea prelucrării Datelor dvs. cu Caracter Personal.

Puteți obiecta prelucrarea (în anumite cazuri specificate de RGDP), precum și să vă
exercitați dreptul la portabilitatea datelor (să primiți o copie a Datelor cu Caracter Personal
pe care dvs. ni le-ați furnizat într-un format structurat și automata de citit și să ne solicitați
să transmitem asemenea date către un alt Destinatar).
Puteți exercita toate drepturile descrise aici, prin transmiterea unui e-mail către:
CEprivacy@deloittece.com sau o notificare scrisă către: Deloitte CE Data Protection Leader,
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 –
Vinohrady, Czech Republic.
De asemenea, puteți utiliza contactele de mai sus pentru orice întrebări legate de
prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal, inclusiv garanțiile de securitate în caz de
transfer al Datelor cu Caracter Personal în afara Uniunii Europene.
De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la o autoritate locală de supraveghere
a protecției datelor în țara dvs. de reședință, în cazul în care sunteți de părere că
prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personale încalcă prevederile RGDP.

Deloitte Central Europe Service
Declarație de confidențialitate
specifică
Entitățile Deloitte Central Europe care furnizează servicii în calitate de Operatori de Date
cu Caracter Personal
Aplicabilă pentru următoarele servicii: Audit, Consultantță Fiscală, Servicii Globale de
Ocupare a Forței de Muncă (Recrutare), Servicii Juridice, Consultanță privind
riscurile, Consultanta Financiară, Consultanță.
Ce Date cu Caracter Personal prelucrăm:
În calitate de Operator prelucrăm Datele cu Caracter Personal pe care ni le furnizați,
incluzând Date cu Caracter Personal privind membri familiei dvs. și persoanele aflate în
întreținere, dacă sunt necesare prin natura serviciilor oferite sau datele obținute de la
angajatorul dvs. sau partenerul contractual, consultantul sau o parte terță, sub condiția
ca aceste date să fie obținute conform legii. În funcție de tipul de serviciu oferit, aceste
Date cu Caracter Personal pot include:


Numele dvs., prenumele și sexul, data nașterii, serie/nr. CI sau pașaport, număr de
identificare fiscală, numărul național de asigurare;



ocupația (funcție) și datele generale de contact (adresa de la locul de muncă sau
domiciliu, adresa de e-mail personală sau de serviciu și numărul de telefon, diplome
privind educația),



alte date necesare pentru furnizarea unui anumit tip de servicii contractantului dvs.
sau angajatorului (starea civilă, numărul de copii, informații despre membrii familiei,
numele și prenumele acestora, data nașterii, după caz);



date financiare (inclusiv detalii privind contul bancar, istoricul creditelor, veniturile din
muncă și veniturile / câștigurile din investiții personale);



date referitoare la relația dvs. cu clientul nostru (bunuri sau servicii achiziționate).

Scopul prelucrării ("Scopuri"):
Furnizarea de servicii către dvs. personal sau către clienții noștri (fiind angajatorul dvs. sau
partenerul dvs. contractual), astfel cum a fost agreat în contractul respectiv.Instrumente
de prelucrare:
Pentru anumite tipuri de servicii sunt utilizate instrumente speciale pentru prelucrarea
Datelor cu Caracter personal.
Temei juridic pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal:


executarea contractului la care dvs. sunteți parte sau, dacă nu sunteți parte a
contractului, atunci



interesul nostru legitim în furnizarea serviciilor în baza contractului încheiat cu
angajatorul sau partenerul dvs. contractual sau;



respectarea obligațiilor legale care revin în sarcina Deloitte în furnizarea serviciilor
către dvs. sau către angajatorul / partenerul dvs. contractual (adică legile aplicabile,
dacă este cazul, care reglementează serviciile furnizate determină în mod explicit că,
în timpul furnizării serviciului, prelucrăm Datele dvs. cu Caracter Personal în calitate
de Operator).

Furnizarea și prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (inclusiv utilizarea
anumitor instrumente pentru prelucrarea datelor) sunt necesare pentru Scopurile
mai sus menționate.
Stocarea Datelor cu Caracter Personal:
Datele dvs. cu Caracter Personal vor fi stocate de noi pentru o perioadă de 10 ani de la
furnizarea serviciilor către dvs. sau către clienții noștri sau astfel cum este solicitat conform
cerințelor legale aplicabile sau reglementărilor relevante sau pentru interesul legitim al
Deloitte. Distribuirea și transferul Datelor cu Caracter Personal:
Datele dvs. cu Caracter Personal pot fi divulgate / transferate și prelucrate de următorii
destinatari pentru Scopurile:
Destinatari:
Grupul de entități Deloitte enumerate aici. Dacă este cazul, Datele dvs. cu Caracter
Personal vor fi prelucrate numai în măsura permisă de Scopuri și în conformitate cu
Legislatia privind protectia datelor. Fiecare Destinatar(i) este/sunt răspunzător(i) pentru
asigurarea unei protecții adecvate a Datelor dvs. cu Caracter Personal, furnizând informații
despre prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal și, dacă este necesar, obținerea
consimțământului suplimentar. În cazul în care Datele dvs. cu Caracter Personal sunt
transferate în afara țarii (incluzând spațiul din afara Uniunii Europene) transferul acestor
date va avea loc numai în cazul în care sunt îndeplinite obligațiile prevăzute de Legislația
privind protecția datelor pentru astfel de transferuri. Grupul de entități Deloitte este ținut
de Regulile Corporatiste Obligatorii pentru respectarea cerințelor Legislației privind
protecția Datelor în cazul transferurilor de Date cu Caracter Personal.
Persoane împuternicite:
Subcontractanții noștri (aprobați de client în baza contractului sau în alt mod) și furnizorii
noștri autorizați de servicii administrative și IT:
În cadrul Uniunii Europene:









Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út
84.C., 1068 Budapest, Hungary;
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw,
Poland;
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 –
Vinohrady, Czech Republic;
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 – Vinohrady, Czech
Republic;
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London,
United Kingdom;
Digital Resources a.s., Poděbradská 520/24, 190 00 Prague 9, Czech Republic;
Audit Services: Deloitte Group Support Centre BV, a private limited liability
company established in The Netherlands, Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdam, The
Netherlands;
Sabris CZ s.r.o., Pekařská 621, 155 00 Prague 5, Czech Republic;

SI- Consulting sp. z o.o. - ul. A. Słonimskiego 1A ZITA, wejście B, 50-304 Wrocław,
Poland.
Servicii de Audit: Deloitte Group Support Centre BV, o societate cu răspundere limitată
cu sediul în Olanda, Gustav Mahlerlaan, 2970 Amsterdam, Olanda.
Pentru a obține asistență administrativă, tehnică și operațională adecvată, este posibil să
contractăm și furnizori locali de servicii (în țările în care operăm) care vă vor prelucra
Datele cu Caracter Personal în calitate de Persoane împuternicite. Astfel de de furnizori
locali de servicii sunt partenerii noștri de încredere, furnizând în principal servicii locale de
arhivare, curierat, traducere, suport IT sau servicii reprografice. Orice astfel de furnizor
local de servicii încheie, înainte de prestarea de servicii, un acord de prelucrare a Datelor
cu Caracter Personal în conformitate cu cerințele Legislației privind protecția datelor. Puteți
obține o listă completă a acestor Persoane împuternicite locale , în mod direct, ca urmare
a cererii transmise către noi.
Furnizorii de servicii din afara Uniunii Europene:
Deoarece prelucrarea Datelor cu Caracter Personal poate include un transfer în afara
Uniunii Europene (UE), toate entitățile de mai jos au încheiat Clauzele Contractuale
Standard cu entitatea Deloitte cu care clientul are o relație contractuală, asigurându-se
astfel un nivel adecvat al protecției Datelor cu Caracter Personal, conform cerințelor
Legislației privind protecția datelor.
Servicii de Consultanță Fiscală/Servicii de Ocupare a Forței de Muncă:



Deloitte Support Services India Private Limited, RMZ Futura, Block B, 2nd Floor,
Plot No. 14 & 15, Road No. 2, Hi-Tec City Layout, Madhapur, Hyderabad – 500 081,
Telangana, India;
Deloitte Tax LLP, 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015, SUA (deținătorul
și gestionarul GA Organizer);

Deloitte Touche Tohmatsu Services, Inc., 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112 – 0015,
SUA Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, SUA. Drepturile lor
de acces sunt strict limitate în măsura în care sunt necesare numai pentru furnizarea
serviciilor tehnice, administrative și de asistență.
Instrumente de prelucrare:
Pentru anumite tipuri de servicii, instrumentele speciale sunt utilizate pentru prelucrarea
Datelor dvs. cu caracter Personal - găsiți mai multe informații despre prelucrarea Datelor
dvs. cu Caracter Personal accesând link-urile de mai jos:
Global Employment Services:
GA Organizer Tool
Audit Services:
Deloitte Connect
Deloitte iCount

Deloitte iConfirm

Securitatea prelucrării:
Deloitte și Persoanele sale împuternicite au stabilit garanții tehnologice, fizice,
administrative și procedurale, toate în conformitate cu standardele acceptate de industrie,

pentru a proteja și asigura confidențialitatea, integritatea sau accesibilitatea tuturor
Datelor cu Caracter Personal prelucrate; să împiedice utilizarea neautorizată sau accesul
neautorizat la Datele cu Caracter Personal sau să împiedice o breșă de securitate.Drepturi:
Consultați secțiunea Deloitte Central Europe Privacy Statement.

Deloitte
Declarație
specifică

Central
Europe
de confidențialitate

Entitatile Deloitte Central Europe furnizează servicii ca în calitate de Persoane împuternicite
Aplicabil următarelor servicii: Payroll, Imigrare, Forensic (altele decât consultanță),
anumite servicii din domeniul Consultanței IT.Ce Date cu Caracter Personal
prelucrăm:
În calitate de Persoane împuternicite prelucrăm Datele cu Caracter Personal pe care ni le
furnizați, inclusiv Datele cu Caracter Personal ale membrilor familiei dvs. și ale persoanelor
aflate în întreținere, dacă este necesar, având în vedere natura serviciilor furnizate sau
datele pe care le obținem de la angajatorul dvs. sau de la partenerul contractual,
consultant, terță parte, pe care le faceți public disponibile în mod explicit sau care sunt
disponibile public în alt mod (e.g., în mediul online). Aceste Date cu Caracter Personal pot
include:







nume, prenume și sexul, data nașterii, serie/nr. CI sau pașaport, numărul de
identificare fiscal, numărul de asigurare sociale și numărul național de asigurare,
ocupația (funcția) și datele generale de contact (adresa de lucru sau de domiciliu,
adresa de e-mail personală și de serviciu, numărul de telefon, certificate/atestări
privind educația,
alte date necesare pentru furnizarea unui anumit tip de servicii către contractantul
sau angajatorul dvs. (starea civilă, numărul de copii, informații despre membri
familiei, numele, prenumele acestora, data nașterii, după caz);
date financiare (inclusiv detalii ale contului bancar, venituri din angajare și venituri
/ câștiguri din investiții personale);
date referitoare la activitățile profesionale, performanța și evaluarea muncii.

Scopul prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
Furnizarea serviciilor către dvs. personal sau către clienții noștri (angajatorul sau
partenerul dvs. contractual), așa cum este stabilit în contractul respectiv, pe baza
instrucțiunilor Operatorului (dvs., angajatorul sau partenerul dvs. contractual).
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal se face pe baza instrucțiunilor clienților noștri Operatori de date cu caracter personal care sunt, de asemenea, responsabili pentru
furnizarea către dvs. a informațiilor referitoare la prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter
Personal, inclusiv informațiile cu privire la modul de exercitare a drepturilor dvs. - vă rugăm
să contactați direct angajatul/partenerul contractual:





solicitați accesul la Datele dvs. Cu Caracter Personal (puteți solicita o copie a Datelor
cu Caracter Personal care sunt prelucrate),
solicitați actualizarea și rectificarea Datelor dvs. cu Caracter Personal (dreptul la
rectificare);
solicitați ștergerea Datelor dvs. cu Caracter Personal (dacă este posibil) sau
solicitați restricționarea privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

