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I. Despre Regulamentul de protecție și de 

securitate a datelor 

În scopul de a ține evidența proceselor interne de 
administrare a datelor și pentru a asigura drepturile 
persoanelor vizate și conformarea cu Regulamentul UE 
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 
27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulament GDPR), compania 
Swicon IT Services Srl. (în continuare: Swicon sau 
Societatea) aplică următorul Regulament de Protecție și 
Securitate a datelor (în continuare: Regulament). 

 

Denumirea operatorului de date: Swicon IT Services Srl. 

Numărul de înregistrare al operatorului de date la 
O.R.C.: J40/20452/2017 

Sediul operatorului de date: Calea 
Floreasca, nr. 169A, corp A, 
Birou 2007, Register2, 
sector1,  București, 
România 

Date de contact operator de date: privacy@swicon.ro 

Reprezentant operator de date: Kiss Barna 
(responsabil intern pentru protecția a datelor) 

Prezentele dispoziții trebuie interpretate în 
concordanță cu prevederile celorlalte regulamente ale 
Societății. În cazul în care există contradicții între 
prezentele dispoziții și prevederile unui regulament 
valabil înainte de punerea în aplicare a prezentului 
regulament, atunci vor prevala prezentele dispoziții. 

1. Scopul și domeniul de aplicare al regulamentului 

Prin crearea și punerea la dispoziție a prezentului 
regulament, Societatea dorește să implementeze 
dispozițiile Regulamentului GDPR. 

Scopul regulamentului este ca, persoanele vizate 
să primească informații corespunzătoare despre datele 
administrate de către Societate, respectiv despre datele 
prelucrate de către persoana împuternicită de către 
operator, sursa de proveniență a datelor, scopul, 
temeiul legal, durata prelucrării datelor, denumirea, 

I. On the Data Protection and Security Regulations 
In order to keep track of the internal data 

management processes and to ensure the rights of 

the data subjects and the compliance with the 

Regulation (EU) 2016/679 of the European 

Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 

the protection of natural persons with regard to 

the processing of personal data and on the free 

movement of such data, and repealing Directive 

95/46/EC (GDPR Regulation), the Swicon IT 

Services Srl. company (hereinafter: Swicon or the 

Company) applies the following Data Protection 

and Security Regulations (hereinafter: 

Regulations). 

Name of data operator:  Swicon IT Services Srl. 

Office of Trade Register No. of data operator: 
J40/20452/2017 

Headquarters of data operator: Calea 
Floreasca, nr. 169A, Corp A, Birou 2007, Register2, 
sector1, Bucharest, Romania 

Contact data of data operator:privacy@swicon.ro 

Data Operator Representative: Kiss Barna 
(internal data protection officer) 

These provisions must be interpreted in 
accordance with the provisions of the other 
regulations of the Company. If there are any 
contradictions between these provisions and the 
provisions of a regulation valid before the 
implementation of this regulation, then these 
provisions shall prevail.  

1. Purpose and scope of the Regulation 

By creating and making available this 
regulation, the Company wishes to implement the 
provisions of the GDPR Regulation. 

The purpose of the regulation is that, subjects 
receive appropriate information about the data 
administered by the Company, respectively about 
the data processed by the person authorized by the 
operator, the source of the data, the purpose, the 
legal basis, the duration of the data processing, the 
name, the address of the data operator who was 
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adresa operatorului de date care a fost eventual implicat 
în prelucrarea informațiilor și activitatea sa aferentă 
privind prelucrarea datelor, respectiv temeiul legal și 
destinatarul transmiterii datelor - în cazul în care are loc 
o transmitere a datelor a persoanei vizate, precum și 
drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucarea 
datelor lor cu caracter personal. 

 

Prin intermediul regulamentului, Societatea urmărește 
să asigure ordinea de drept privind funcționarea 
evidențelor și registrelor, punerea în aplicare a 
cerințelor privind principiile protecției și securității 
datelor stabilite în Regulamentul GDPR, dorește să 
împiedice accesul neautorizat la date, respectiv 
modificarea și divulgarea neautorizată a acestora. 

Domeniul de aplicare al regulamentului acoperă toate 
acele procese desfășurate la unitățile organizatorice ale 
Societății, în cadrul cărora are loc prelucrarea datelor 
personale. 

Definiţii şi termeni 

„date cu caracter personal”  - înseamnă orice informații 
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 identității sale fizice, 
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau 
sociale; 

„prelucrare” - înseamnă orice operațiune sau set de 

operațiuni 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 dispoziție în orice alt mod, 

alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau 

distrugerea; 

possibly involved in the processing of information 
and their related activity on data processing, 
respectively the legal basis and the recipient of the 
data transmission - if a data transmission of the 
data subject takes place, as well as the data 
subjects’ rights regarding the processing of their 
data personal. 

Through the regulation, the Company aims to 
ensure the order of law regarding the operation of 
the records and registers, the implementation of 
the requirements regarding the principles of data 
protection and security established in the GDPR 
Regulation, and wishes to prevent the 
unauthorized access to data, respectively the 
modification and unauthorized disclosure of these. 

The scope of the regulation covers all those 
processes carried out at the organizational units of 
the Company, within which the processing of 
personal data takes place. 

Definitions and terms 

“personal data” means any information relating to 

an identified or identifiable natural person (‘data 

subject’); an identifiable natural person is one who 

can be identified, directly or indirectly, in particular 

by reference to an identifier such as a name, an 

identification number, location data, an online 

identifier or to one or more factors specific to the 

physical, physiological, genetic, mental, economic, 

cultural or social identity of that natural person; 

“processing” means any operation or set of 

operations which is performed on personal data or 

on sets of personal data, whether or not by 

automated means, such as collection, recording, 

organisation, structuring, storage, adaptation or 

alteration, retrieval, consultation, use, disclosure 

by transmission, dissemination or otherwise 

making available, alignment or combination, 

restriction, erasure or destruction; 
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„restricționarea prelucrării” - înseamnă marcarea 

datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita 

prelucrarea viitoare a acestora; 

„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 performanța la locul de muncă, situația 
economică, sănătatea, preferințele personale, 
interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se 
află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia, 
după caz; 

„pseudonimizare” - înseamnă prelucrarea datelor cu 
caracter personal într-un asemenea mod încât acestea 
să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate 
fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca 
aceste informații suplimentare să fie stocate separat și 
să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și 
organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor 
date cu caracter personal unei persoane fizice 
identificate sau identificabile; 

„sistem de evidență a datelor”-  înseamnă orice set 

structurat de date cu caracter personal accesibile 

conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, 

descentralizate sau repartizate după criterii funcționale 

sau geografice; 

„Operator” - înseamnă în Swicon IT Services  SRL, cu 
sediul în Calea Floreasca, nr. 169A, corp A, Birou2007, 
Register2,  sector 1, București, având CUI RO 38596912 
nr. ORC J40/20452/2017 

 

„persoană împuternicită de operator” - înseamnă 
persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu 
caracter personal în numele operatorului; 

„destinatar” - înseamnă persoana fizică sau juridică, 

autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia 

(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, 

indiferent dacă este sau nu o parte terță, 

 

“restriction of processing” means the marking of 

stored personal data with the aim of limiting their 

processing in the future; 

“profiling” means any form of automatic 
processing of personal data consisting of the use of 
personal data to evaluate certain personal issues 
relating to a natural person, in particular to analyze 
or predict aspects of performance at the 
workplace, economic situation, health, personal 
preferences, interests, reliability, behavior, the 
place where the respective natural person is or 
their movements are, as the case may be; 

“pseudonymization” means the processing of 

personal data in such a way that these can no 

longer be attributed to a particular data subject 

without using additional information, provided 

that such additional information is stored 

separately and is subject to measures of a technical 

and organizational nature to ensure the non-

attribution of the respective personal data to an 

identified or identifiable natural person; 

“filing system” means any structured set of 

personal data which are accessible according to 

specific criteria, whether centralized, decentralized 

or dispersed on a functional or geographical basis; 

“Operator” means Swicon IT Services SRL, based at 
Calea Floreasca, nr. 169A, CorpA, Birou2007, 
Register2, sector 1, Bucharest, having the 
RO38596912 Unique Registration Code, registered 
at the Office of Trade Registry with the number 
J40/20452/2017 

“person empowered by the operator” means the 

natural or legal person, who processes personal 

data on behalf of the operator; 

“recipient” means the natural or legal person, 

public authority, agency or other body to whom 

personal data are disclosed, whether or not it is a 

third party, 
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„parte terță” -  înseamnă o persoană fizică sau juridică, 
autoritate publică, agenție sau organism altul decât 
persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de 
operator și persoanele care, sub directa autoritate a 
operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, 
sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; 

„consimțământ” al persoanei vizate - înseamnă orice 
manifestare de voință liberă, specifică, informată și 
lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care 
aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune 
fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o 
privesc să fie prelucrate; 

„încălcarea securității datelor cu caracter personal” - 
înseamnă o încălcare a securității 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 genetice” - înseamnă datele cu caracter personal 

referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau 

dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații 

unice privind fiziologia sau sănătatea persoanei 

respective și care rezultă în special în urma unei analize 

a unei mostre de material biologic recoltate de la 

persoana în cauză; 

„date privind sănătatea” - înseamnă date cu caracter 

personal legate de sănătatea fizică a unei persoane 

fizice, angajat și/sau client sau potențial client al 

Operatorului; 

”Regulament GDPR/GDPR” - înseamnă Regulamentul 

(UE) 2016/679 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 (Regulamentul general 

privind protecţia datelor) 

2. Regulile și principiile de prelucrare a datelor 
Deoarece dreptul la viața privată și dreptul la 
autodeterminare sunt drepturi fundamentale ale 
tuturor persoanelor garantat prin art. 26 din 
Constituție, astfel pe parcursul activității sale, 
Societatea va efectua prelucrări de date doar și exclusiv 
în temeiul prevederilor normelor legale în vigoare. 

“third party” means a natural or legal person, 
public authority, agency or body other than the 
data subject, the operator, the person empowered 
by the operator and the persons who, under the 
direct authority of the operator or the person 
empowered by the operator, are authorized to 
process data with personal character; 

“consent” of the data subject means any 
manifestation of free, specific, informed and 
unambiguous will of the data subject by which they 
accept, by a unequivocal statement or action, the 
personal data regarding them to be processed; 

“breach of the security of personal data” means a 
breach of security that results in the accidental or 
unlawful destruction, loss, modification, or 
unauthorized disclosure of personal data 
transmitted, stored or otherwise processed, or 
unauthorized access to them; 

“genetic data” means personal data relating to the 

inherited or acquired genetic characteristics of a 

natural person, which provide unique information 

on the physiology or health of that individual and 

which result in particular from an analysis of a 

sample of biological material collected from the 

person in question; 

“health data” means personal data relating to the 

physical health of a natural person, employee 

and/or customer or potential customer of the 

Operator; 

“GDPR/GDPR Regulation” means Regulation (EU) 

2016/679 on the protection of natural persons with 

regard to the processing of personal data and on 

the free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation) 

2. Rules and principles of data processing 
Because the right to privacy and the right to self-
determination are fundamental rights of all 
persons guaranteed by Art. 26 of the Constitution, 
therefore during its activity, the Company will 
perform data processing only and exclusively 
under the provisions of the legal norms in force. 
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Gestionarea datelor cu caracter personal va fi posibilă 
doar în vederea exercitarii unui drept sau îndeplinirii 
unei obligaţii. Datele cu caracter personal prelucrate de 
Societate nu pot fi  utilizate în scop privat. Prelucrarea 
datelor trebuie să respecte în orice moment principiului 
scopului predeterminat. 
 
Societatea va prelucra datele cu caracter personal doar 
în scopuri specifice, pentru  a exercita un drept sau de a 
îndeplini o obligație, într-o măsură și pentru o durată 
minimă necesară pentru atingerea scopului. În toate 
etapele sale, prelucrarea de date trebuie să corespundă 
scopului – iar în cazul în care a încetat scopul prelucrării 
datelor, sau dacă, de altfel, prelucrarea datelor devine 
ilegală, datele vor fi șterse. Ștergerea va intra în sarcina 
angajatului Societății, ce operează efectiv datele, și se va 
derula în conformitate cu prevederile Regulamentului 
Societății privind regulile de prelucrare a documentelor. 
Ștergerea poate fi verificată de către persoana care 
exercită efectiv drepturile și atribuțiile de angajator și 
responsabilul intern pentru protecția datelor. 
 

 

Societatea va prelucra datele cu caracter personal pe 
baza unui consimțământ prealabil – exprimat în scris, în 
cazul datelor speciale cu caracter personal – al persoanei 
vizate, sau în temeiul legii, respectiv pe baza unei 
autorizări legale. 
 
Consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal 
Condiții privind consimțământul 

Consimțământul exprimat în alte forme decât 

consimțământul exprimat în scris, terbuie să fie 

exprimată într-un fel care poate fi dovedită de Operator 

(de ex. Convorbire înregistrată în condițiile legale etc.) 

În cazul în care consimțământul persoanei vizate este 

dat în contextul unei declarații scrise care se referă și la 

alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să 

fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod 

clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor 

accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu.  

Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice 
moment consimțământul. Retragerea consimțământului 

The management of personal data will only be 
possible for the purpose of exercising a right or 
fulfilling an obligation. The personal data 
processed by the Company cannot be used for 
private purposes. The processing of the data must 
at all times respect the principle of the 
predetermined purpose. 
The Company will only process personal data for 
specific purposes, in order to exercise a right or 
fulfill an obligation, to an extent and for the 
minimum duration necessary to achieve the 
purpose. In all its stages, the data processing must 
correspond to the purpose – and if the purpose of 
the data processing has ceased, or if, otherwise, 
the data processing becomes illegal, the data will 
be erased. The deletion will be entrusted to the 
employee of the Company, who actually operates 
the data, and will be carried out in accordance with 
the provisions of the Company’s Regulation 
regarding the rules for processing documents. The 
deletion can be verified by the person actually 
exercising the rights and duties of the employer 
and the internal data protection officer.   
 
The Company will process the personal data on the 
basis of a prior consent - expressed in writing, in 
the case of special personal data - of the data 
subject, or in compliance with the law, respectively 
based on a legal authorization. 
 
Consent of the data subject for the processing of 
personal data 
Conditions for consent 

Consent expressed in forms other than written 

consent must be expressed in a manner that can be 

proved by the Operator (e.g. Conversation 

recorded under legal conditions, etc.) 

If the consent of the data subject is given in the 

context of a written statement that relates to other 

matters, the request for consent must be 

presented in a form that clearly differentiates it 

from the other aspects, in an understandable and 

easily accessible form, using clear and simple 

language.  
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nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea acestuia. 
Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată 
este informată cu privire la acest lucru. Retragerea 
consimțământului se face la fel de simplu ca acordarea 
acestuia. 
Operatorul nu prelucrează date cu caratcetr personal al 

minorilor. 

De fiecare dată Societatea va informa persoana vizată 

despre scopul prelucrării datelor, temeiul legal al 

prelucrării datelor precum și drepturile lor asupra 

prelucrprilor de date cu caracter personal. 

Angajații care efectuează prelucrări de date la unitățile 
organizatorice ale Societății și angajații organizațiilor 
care participă la prelucrarea datelor, fiind mandatate de 
către Societate  și efectuând una dintre operațiile acestei 
activități, sunt obligați să păstreze datele cu caracter 
personal cunoscute în calitate de secret comercial. 
Persoanele care prelucrează datele cu caracter personal 
și cele care au acces la acestea sunt obligate să dea o 
Declarație de confidențialitate a cărui model este 
prevăzut în Anexele la prezentul Regulament. 
 
Dacă persoana care intră sub incidența regulamentului 

ia cunoștință despre faptul că, datele prelucrate de către 

Societate sunt incorecte, incomplete sau inoportune, 

este obligată să le corecteze sau să solicite corecția la 

colegul care este responsabil pentru înregistrarea 

datelor. 

Prin intermediul responsabilului intern pentru protecția 

datelor, Societatea va ține o evidență privind verificarea 

măsurilor referitoare la incidentele de protecție a 

datelor, respectiv pentru a putea informa persoana 

vizată. Acest registru va conține sfera datelor cu caracter 

personal, sfera și numărul persoanelor vizate de 

incidentul de protecție a datelor, data și ora, 

circumstanțele, efectele incidentului de protecție a 

datelor, măsurile luate pentru a înlătura incidentul, 

respectiv celelalte date specificate în norma legală 

referitoare la protecția datelor. 

Obligațiile privind protecția datelor, ale persoanelor 
fizice sau juridice, respectiv ale organizațiilor ce nu 
dispun de personalitate juridică care desfășoară 

The data subject has the right to withdraw their 
consent at any time. The withdrawal of the consent 
does not affect the legality of the processing 
carried out on the basis of the consent before its 
withdrawal. Prior to granting consent, the data 
subject is informed about this. Withdrawal of 
consent is as simple as granting it. 
 
The Operator does not process personal data of 

minors.   

Each time the Company will inform the data 

subject about the purpose of the data processing, 

the legal basis of the data processing as well as 

their rights on the processing of personal data. 

The employees who perform data processing at the 
organizational units of the Company and the 
employees of the organizations participating in the 
data processing, being mandated by the Company 
and carrying out one of the operations of this 
activity, are obliged to keep the personal data 
known as a trade secret. Persons who process 
personal data and those who have access to them 
are required to give a Statement of confidentiality 
the model of which is set out in the Annexes to this 
Regulation. 
If the person covered by the regulation becomes 

aware of the fact that the data processed by the 

Company is incorrect, incomplete or inappropriate, 

they are obliged to correct them or to request the 

correction to the colleague who is responsible for 

recording the data. 

Through the internal data protection officer, the 

Company will keep a record of the verification of 

the measures regarding the data protection 

incidents, respectively in order to be able to inform 

the data subject. This register will contain the 

scope of personal data, the scope and number of 

persons concerned by the data protection incident, 

the date and time, the circumstances, the effects 

of the data protection incident, the measures 

taken to remove the incident, respectively the 

other data specified in the legal norm regarding 

data protection. 
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activități de prelucrare a datelor din însărcinarea 
Societății pot fi impuse prin intermediul uni contract de 
mandat încheiat cu persoană împuternicită de către 
operator. Societatea încheie cu persoană împuternicită 
de către operator un Contract de prelucrare a datelor  al 
cărui model este prevăzut în Anexele la preznetul 
Regulament.  
 
Societatea va urmări următoarele principii cu ocazia 
prelucrării datelor cu caracter personal: 
 
Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal 
 
1.  Principiul legalității, echități și tranparenței. Datele cu 
caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil 
și transparent față de persoana vizată  
 
2. Principiul scopului determinat, explicit și legitim. 
Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri 
determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate 
ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri 
 
3. Principiul colectarii datelor srict necesare.  Sunt 
colectate doar acele date cu caracter personal care sunt 
adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în 
raport cu scopurile în care sunt prelucrate  
 
4. Principiul exactității: Datele cu caracter personal 
prelucrate să fie exacte și, în cazul în care este necesar, 
să fie actualizate; se vor lua măsurile necesare pentru a 
se asigura că datele cu caracter personal care sunt 
inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt 
prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere; 
 
5. Principiul limitării prelucrarilor de date. 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; datele cu 
caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în 
măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în 
scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, 
sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin 
tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul 

Obligations regarding data protection, of natural or 
legal persons, respectively of organizations that do 
not have legal personality that carry out data 
processing activities of the Company’s assignment 
can be imposed through a mandate contract 
concluded with a person empowered by the 
operator. The Company concludes with a person 
authorized by the operator a Contract for data 
processing the model of which is provided in the 
Annexes to the present Regulation.  
 
The Company will follow the following principles 
when processing personal data: 
 
Principles relating to personal data processing 
 

1. The principle of legality, fairness and 
transparency. Personal data are processed legally, 
fairly and transparently in relation to the data 
subject  
2. The principle of determined, explicit and 
legitimate purpose. Personal data are collected for 
specific, explicit and legitimate purposes and are 
not further processed in a manner incompatible 
with those purposes 
3. The principle of strictly necessary data collection.  
Only the data that are adequate, relevant and 
limited to what is necessary in relation to the 
purposes for which they are processed are 
collected will be collected.  
4. The principle of accuracy: The personal data 
processed shall be accurate and, where necessary, 
updated; the necessary measures will be taken to 
ensure that personal data that are inaccurate, 
having regard to the purposes for which they are 
processed, are deleted or rectified without delay; 
 
5. The principle of data processing limitation. 

Personal data are kept in a form which permits 

identification of data subjects for no longer than is 

necessary for the purposes for which the personal 

data are processed; personal data may be stored 

for longer periods insofar as the personal data will 

be processed solely for archiving purposes in the 

public interest, scientific or historical research 

purposes or statistical purposes subject to 
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Politică în vederea garantării drepturilor și libertăților 
persoanei vizate; 
 

6. Principiul integrității și confidențialității a datelor. 

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 deteriorării accidentale, prin luarea de 

măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

7. Principiul prelucrării legale ale datelor cu caracter 
personal. Prelucrarea este legală numai dacă și în 
măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele 
condiții: 

• persoana vizată și-a dat consimțământul pentru 
prelucrarea datelor sale cu caracter personal 
pentru unul sau mai multe scopuri specifice 
comunicate; 

• prelucrarea este necesară pentru executarea 
unui contract la care persoana vizată este parte 
sau pentru a face demersuri la cererea persoanei 
vizate înainte de încheierea unui contract; 

• prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii 
unei obligații legale care îi revine Operatorului; 
 

• prelucrarea este necesară pentru a proteja 
interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 
persoane fizice; 

• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea 
unei sarcini care servește unui interes public sau 
care rezultă din exercitarea autorității publice cu 
care este învestit operatorul; 

• prelucrarea este necesară în scopul intereselor 
legitime urmărite de operator sau de o parte 
terță, cu excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate 
 

3. Sistemul de protecție al datelor al Societății 
Administratorul Societății va stabili organizarea 
protecției datelor luând în considerare particularitățile 
Societății, va stabili sfera sarcinilor și responsabilităților 
privind protecția datelor și activitățile aferente, și va 
desemna persoana care va supraveghea procesul de 
prelucrare a datelor. 

implementation of the appropriate technical and 

organizational measures required by the GDPR in 

order to safeguard the rights and freedoms of 

individuals; 

6. The principle of data integrity and 

confidentiality. Personal data are processed in a 

manner that ensures appropriate security of the 

personal data, including protection against 

unauthorized or unlawful processing and against 

accidental loss, destruction or damage, using 

appropriate technical or organizational measures. 

7. The principle of the legal processing of personal 
data. Processing is legal only if and to the extent 
that at least one of the following conditions 
applies: 

• the data subject has given consent for the 
processing of their personal data for one or 
more specific purposes communicated; 

• the processing is necessary for the 
execution of a contract to which the data 
subject is a party or for being able to take 
steps at the request of the data subject 
before the conclusion of a contract; 

• processing is necessary for compliance with 
a legal obligation to which the Operator is 
subject; 

• processing is necessary to protect the vital 
interests of the data subject or of another 
natural person; 

• processing is necessary for the 
performance of a task carried out in the 
public interest or in the exercise of official 
authority vested in the operator; 

• processing is necessary for the purposes of 
the legitimate interests pursued by the 
operator or a third party, unless the 
interests or fundamental rights and 
freedoms of the data subject prevail 

3. The data protection system of the Company 

The Administrator of the Company will establish 
the organization of the data protection taking into 
account the particularities of the Company, will 
establish the scope of the tasks and responsibilities 
regarding data protection and the related 
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Pentru respectarea celor prevăzute în regulament va fi 
responsabil conducătorul fiecărei unității organizatorice 
autonome implicate prin intermediul competențelor și 
sarcinilor sale. 
Pe parcursul activității lor, angajații și colaboratorii de la 
Societate se vor asigura despre faptul că, persoanele 
neautorizate nu au acces la datele cu caracter personal, 
precum și despre faptul că, stocarea și plasarea datelor 
cu caracter personal este astfel concepută încât 
persoanele neautorizate să nu poată accesa, cunoaște, 
modifica sau distruge aceste date. 
Supravegherea sistemului de protecție al datelor, al 
Societății va fi efectuată de către administrator, prin 
intermediul unui responsabil pentru protecția datelor 
numit sau mandatat în acest sens.  
Responsabilul intern pentru protecția datelor 
organizează, coordonează și controlează sistemul 
Societății de protecție și securitate a datelor prin 
supravegherea directă a administratorului. 
Responsabilul intern pentru protecția datelor este 
angajatul propriu al Societății, iar drepturile de angajator 
asupra sa sunt exercitate de către administratorul  
Societății.     

4. Reguli de securitate a datelor 
Pentru a asigura siguranța datelor cu caracter personal 
prelucrate pe suporturi de hârtie, Societatea va aplica 
următoarele dispoziții: 

- datele pot fi cunoscute doar de către persoanele 
îndreptățite, alte persoane nu pot avea acces la 
acestea, nu pot fi divulgate în fața altor persoane; 

- documentele vor fi plasate într-o încăpere închisă, 
uscată, dotată cu echipamente de securitate și de 
protecție împotriva incendiilor; 

- doar persoanele autorizate vor avea acces la actele 
ce se află în continuă prelucrare activă; 
 

- angajatul sau colaboratorul de la Societate care 
efectuează prelucrarea datelor, poate să 
părăsească în timpul zilei acea încăpere unde se 
desfășoară prelucrarea datelor, doar în cazul în 
care închide suporturile de date aflate în grija sa 
sau încuie biroul; 

- angajatul sau colaboratorul de la Societate care 
efectuează prelucrarea datelor va încuia suporturile 
da date pe format hârtie la terminarea activității; 

activities, and will designate the person who will 
supervise the data processing process. 
The manager of each autonomous organizational 
unit involved through their competences and tasks 
will be responsible for complying with the 
provisions of the regulation. 
During their activity, employees and contributors 
of the Company will ensure that unauthorized 
persons do not have access to personal data, and 
that the storage and placement of personal data is 
designed so that unauthorized persons do may not 
access, know, modify or destroy this data. 
 
The supervision of the data protection system of 
the Company will be carried out by the 
administrator, through a data protection officer 
appointed or mandated for this purpose.  
The internal data protection officer organizes, 
coordinates and controls the data protection and 
security system of the Company through the direct 
supervision of the administrator. The internal data 
protection officer is the Company’s own employee, 
and the employer rights are exercised by the 
Company’s administrator.  
 

4. Data security rules 
In order to ensure the security of the personal data 
processed on paper, the Company will apply the 
following provisions: 
- the data can only be known by the persons 

entitled, other people cannot have access to 
them, they cannot be disclosed to other people; 

- the documents will be placed in a closed, dry 
room, equipped with security and fire 
protection equipment; 

- only authorized persons will have access to the 
documents that are in continuous active 
processing; 

- the employee or contributor of the Company 
that performs the data processing, may leave 
during the day that room where the data 
processing takes place, only if they close the 
data carrier in their care or lock the office; 
 

- the employee or contributor of the Company 
that performs the data processing will lock the 
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- în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate 

pe suport hârtie vor fi digitalizate, Societatea va 
aplica regulile de securitate de referință pentru 
documentele stocate în stare digitală. 

Pentru a asigura siguranța datelor cu caracter personal 
prelucrate pe calculator, respectiv în rețea, Societatea va 
aplica următoarele dispoziții și garanții: 

 
- calculatoarele folosite pe parcursul prelucrării datelor 

sunt în proprietatea Societății, sau aceasta 
beneficiază de drepturi similare cu cele de proprietar 
asupra acestora; 

- accesul la datele aflate pe calculator este disponibil 
doar pe baza unei autorizații valabile, personalizate, 
ce poate fi identificată - cel puțin prin intermediul 
unui nume de utilizator și parolă –, iar Societatea va 
asigura schimbarea parolelor în mod regulat sau 
atunci când este cazul; 

- toate înregistrările prin intermediul calculatorului vor 
fi ținute într-un registru, într-un mod ușor de urmărit; 

- la datele stocate pe echipamentul de deservire a 
rețelei (în continuare: server) vor avea acces doar 
persoanele desemnate special care dispun de 
autorizarea corespunzătoare; 

- în cazul în care s-a realizat scopul prelucrării datelor, 
sau a expirat termenul de prelucrare a datelor, atunci 
fișierul ce conține datele va fi șters definitiv, iar datele 
vor deveni irecuperabile; 
 

- în scopul de a asigura securitatea datelor stocate în 
rețea, Societatea va evita pierderea datelor printr-o  
oglindire (mirorring) și sincronizare permanentă; 
 

- se vor realiza salvări zilnice ale datelor active din 
cadrul bazelor de date ce conțin date cu caracter 
personal, salvarea referindu-se la întreaga cantitate 
de date din serverul central și se va realiza pe un 
suport magnetic de date; 

- suporturile magnetice pe care sunt stocate datele 
salvate vor fi depozitate într-un seif metalic, într-un 
mod și într-o locație sigură și ferită de incendiu; 

- se va asigura protecția permanentă împotriva 
virușilor în cadrul rețelei ce prelucrează datele cu 
caracter personal; 

supports given in paper format at the end of the 
activity; 

- If the personal data processed on paper will be 
digitalised, the Company will apply the 
reference security rules for documents stored 
digitally. 

In order to ensure the security of the personal data 
processed on the computer, respectively in the 
network, the Company will apply the following 
provisions and guarantees: 
- the computers used during the data processing 

are the property of the Company, or it enjoys 
rights similar to those of the owner over them; 
 

- access to the data on the computer is available 
only on the basis of a valid, personalized 
authorization, which can be identified - at least 
by means of a username and password - and the 
Company will ensure the change of passwords 
on a regular basis or when appropriate; 

- all records through the computer will be kept in 
a register, in an easy way to track manner; 

- the data stored on the network service 
equipment (hereinafter: server) will only be 
accessible by specially designated persons who 
have the appropriate authorization; 

- if the purpose of the data processing is 
achieved, or the data processing deadline has 
expired, then the file containing the data will be 
permanently deleted and the data will become 
irretrievable; 

- In order to ensure the security of the data stored 
in the network, the Company will avoid the loss 
of data through mirroring and permanent 
synchronization; 

- daily backups of the active data from the 
databases containing personal data will be 
performed, saving referring to the entire 
amount of data from the central server and it 
will be performed on a magnetic data medium; 

- the magnetic media on which the saved data is 
stored will be kept in a metal safe, in a safe 
manner and in a secure location safe from fire; 

- permanent protection against viruses will be 
ensured within the network that processes 
personal data; 
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- prin echipamentele informatice ce stau la dispoziție, 
și prin utilizarea acestora se va împiedica accesul la 
rețea a persoanelor neautorizate. 
 

5. Informarea  persoanelor vizate 
Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în 
următoarele scopuri: 
- executarea obligațiilor contractuale față de persoana 
vizată în ceea privește livrarea comenzilor, vânzarea 
produselor și serviciilor comercializate de Operator  
 

- - informarea persoanei vizate 
-  comunicări cu persoana vizată în legătură cu evaluarea 
produselor și servicilor oferite de Operator,  

-  
- - promovarea produselor și serviciilor proprii ale 

Operatorului și ale partenerilor acestuia, activități de 
marketing,  

- - cercetare de piață, sondaje 
- - statistică,  
- - urmărire și monitorizare a vânzărilor și 

comportamentul consumatorului  
- - în relația cu angajații, prestatorii de serviciu și 

colaboratori, conform scopurilor definite și stabilite prin 
legislația aplicabilă 
 
Destinatarii/categoriile de destinatari cărora Operatorul 
dezvăluie date cu caracter personal sunt angajații, 
colaboratorii, furnizorii Operatorului cărora 
încredințează o parte sau în totalitate realizarea 
anumiror activități sau servicii ale Operatorului, și care 
care acționează sub directa autoritate, încredințare a 
Operatorului și care sunt autorizate de Operator pentru 
prelucrarea acestor date; autorități și/sau instituții 
publice sau alte organisme cărora Operatorul este 
obligat prin lege sau alt act normativ în vigoare să 
divulge asemenea date.   
Operatorul va stoca datele cu caracter personal pe 

perioada existenței reliației juridice sau comercile cu 

persoana vizată, precum și pe o perioada de cel mult  5 

(cinci)  ani de la data terminării relației juridice sau 

comerciale, cu excepția cazurilor în care lege impune un 

termen mai scurt sau mai lung de stocare pentru 

anumite categorii de date sau pentru anumite categorii 

de persone, cum ar fi angajații Operatorului.  

- by the available computer equipment, and by 
their use, unauthorized persons will be 
prevented from accessing the network. 
 

5. Informing the data subjects 

The operator processes the personal data for the 
following purposes: 

- - performance of contractual obligations towards 
the data subject regarding the delivery of orders, 
the sale of products and services marketed by the 
Operator  

- - informing the data subject 
- - communications with the data subject regarding 

the evaluation of the products and services offered 
by the Operator,  

- - the promotion of the products and services of the 
Operator and of their partners, marketing 
activities,  

- - market research, surveys 
- - statistics,  
- - tracking and monitoring of sales and consumer 

behavior  
- - in relation to employees, service providers and 

contributors, according to the purposes defined 
and established by the applicable law 
 
The recipients/categories of recipients to whom 
the Operator discloses personal data are the 
employees, contributors, suppliers of the Operator 
to whom some or all of the Operator’s activities or 
services are entrusted, and which act under the 
direct authority, entrustment of the Operator and 
which are authorized by Operator for the 
processing of this data; authorities and/or public 
institutions or other bodies to which the Operator 
is obliged by law or other normative act in force to 
disclose such data.   
The Operator will store personal data during the 

existence of the legal or trade relations with the 

data subject, as well as for a maximum period of 5 

(five) years from the date of termination of the 

legal or trade relations, unless the law imposes a 

shorter or longer time limit for storage for certain 

data categories or for certain categories of people, 

such as the Operator’s employees.  
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Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului, în 

ceea ce privește datele sale cu caracter personal, accesul 

la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune 

prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea 

datelor; 

 

Persoana vizată are dreptul de a retrage 
consimțământul în orice moment, fără a afecta 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea acestuia, cu 
consecințele aferente retragerii consimțământului după 
aceea dată; 
Persoana vizată de asemenea are  dreptul de a depune 
o plângere în fața unei autorități de supraveghere. 
 

Nefurnizarea datelor cu caracter personal având funcție 
de identificare, respectiv cele cu privire la sănătate și 
care sunt necesare executării obligațiilor Operatorului 
față de persoana vizată va rezulta imposibilitatea 
Operatorului de a îndeplini obligațiile sale față de 
persoana vizată, in special în relațiile de angajare. 
 
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE CU PRIVIRE LA DATELE 
PERSOANLE PRELUCRATE DE OPERATOR 
 
Dreptul de acces al persoanei vizate 

 
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea 
operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date 
cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, 
acces la datele respective și la următoarele informații: 
 

✓ scopurile prelucrării; 
✓ categoriile de date cu caracter personal vizate; 
✓ destinatarii sau categoriile de destinatari cărora 

datele cu caracter personal le-au fost sau 
urmează să le fie divulgate, în special destinatari 
din țări terțe sau organizații internaționale; 
 

✓ perioada pentru care se preconizează că vor fi 
stocate datele cu caracter personal sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate 

 

The data subject has the right to request the 

operator, regarding their own personal data, 

access to these, rectifying or deleting them or 

restricting the processing or the right to oppose the 

processing, as well as the right to portability of the 

data; 

 

The data subject has the right to withdraw the 
consent at any time, without affecting the legality 
of the processing carried out on the basis of the 
consent before its withdrawal, with the 
consequences related to the withdrawal of the 
consent after that date; 
The data subject also has the right to file a 
complaint with a supervising authority. 
 

Failure to provide personal data with identifying 
function, respectively those regarding health, and 
which are necessary for the performance of the 
Operator’s obligations towards the data subject, 
will result in the Operator’s inability to fulfill their 
obligations towards the data subject, especially in 
the employment relationships. 
THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECT WITH REGARD 
TO THE PERSONAL DATA PROCESSED BY THE 
OPERATOR 
Right of access for the data subject 
 
The data subject has the right to obtain from the 
operator a confirmation that whether the personal 
data concerning them is or is not processed and, if 
so, the right to access the respective data and the 
following information: 

✓ the purposes of the processing; 
✓ the categories of personal data concerned; 
✓ the recipients or categories of recipients to 

whom the personal data have been or are 
to be disclosed, in particular recipients from 
third countries or international 
organizations; 

✓ the period for which it is expected that the 
personal data will be stored or, if this is not 
possible, the criteria used to establish this 



Created date: 2018.05.01 Swicon IT Services SRL 

Last modified date: 2020.10.01                

 

pentru a stabili această perioadă; 
✓ existența dreptului de a solicita operatorului 

rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter 
personal ori restricționarea prelucrării datelor cu 
caracter personal referitoare la persoana vizată 
sau a dreptului de a se opune prelucrării; 

✓ dreptul de a depune o plângere în fața unei 
autorități de supraveghere; 

✓ în cazul în care datele cu caracter personal nu 
sunt colectate de la persoana vizată, orice 
informații disponibile privind sursa acestora; 

Operatorul 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.  
 

Dreptul la rectificare 

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, 

fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu 

caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se 

seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, 

persoana vizată are dreptul de a obține completarea 

datelor cu caracter personal care sunt incomplete, 

inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 

 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea 

operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care 

o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul va  

șterge datele cu caracter personal fără întârzieri 

nejustificate în următoarele cazuri: 

✓ datele cu caracter personal nu mai sunt necesare 
pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate; 

✓ persoana vizată își retrage consimțământul pe baza 
căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei 
juridic pentru prelucrarea; 
 

✓ persoana vizată se opune prelucrării și nu există 
motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește 
prelucrarea; 

✓ datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

period; 
✓ the existence of the right to request the 

operator to rectify or delete personal data 
or to restrict the processing of personal 
data relating to the data subject or the right 
to oppose the processing; 

✓ the right to file a complaint with a 
supervising authority; 

✓ if personal data are not collected from the 
data subject, any available information 
regarding their source; 

The operator will provide you with a copy of the 
personal data that is subject to processing. For any 
other copies requested by the data subject, the 
operator will be able to charge a reasonable fee, 
based on administrative costs.  
 

Right to rectification 

The data subject has the right to obtain from the 
operator, without undue delay, the rectification of 
inaccurate personal data concerning them. 
Considering the purposes for which the data were 
processed, the data subject has the right to obtain 
the completion of personal data that are 
incomplete, inclusively by providing a 
supplementary statement. 
 

Right to delete data (“right to be forgotten”) 

The data subject has the right to obtain from the 

operator the deletion of personal data concerning 

them, without undue delay, and the operator will 

delete your personal data without undue delay in 

the following cases: 

✓ personal data are no longer required for the 
purposes for which they were collected or 
processed; 

✓ the subject data withdraws their consent on 
the basis of which the processing takes place, 
and there is no other legal basis for the 
processing; 

✓ the subject data opposes processing and there 
are no legitimate reasons to prevail with regard 
to processing; 

✓ personal data were processed illegally; 
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✓ datele cu caracter personal trebuie șterse pentru 
respectarea unei obligații legale care revine 
operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului intern sub incidența căruia se află 
operatorul; 

Dreptul la restricționarea prelucrării 
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea 
operatorului restricționarea prelucrării în 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 
ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în 
schimb restricționarea 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 instanță; sau 

✓ persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul 
de timp în care se verifică dacă drepturile legitime 
ale operatorului prevalează asupra celor ale 
persoanei vizate. 

 

Obligația de notificare privind rectificarea sau 

ștergerea datelor cu caracter personal sau 

restricționarea prelucrării 

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost 

divulgate datele cu caracter personal orice rectificare 

sau ștergere a datelor cu caracter personal sau 

restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care 

acest lucru se dovedește imposibil sau presupune 

eforturi disproporționate. Operatorul informează 

persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă 

persoana vizată solicită acest lucru. 

Dreptul la portabilitatea datelor 
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter 
personal care o privesc și pe care le-a furnizat 
operatorului într-un format structurat, utilizat în mod 
curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a 
transmite aceste date altui operator, în cazul în care: 
 

✓ pe consimțământ și 

✓ personal data must be deleted in order to 
comply with a legal obligation incumbent on 
the operator under EU or national law the 
operator is subject to; 

 
Right to restriction of processing 
The data subject has the right to obtain from the 
operator the processing restriction in the following 
cases: 

✓ the accuracy of the data is contested by the 
data subject, for a period enabling the 
Operator to verify the accuracy of the data; 

✓ the processing is unlawful and the data 
subject opposes the erasure of personal 
data and requests the restriction of their 
use instead; 

✓ the Operator does no longer need personal 
data for the purpose of processing, but the 
data subject requests them for finding, 
exercising or defending a right in court; or 

✓ the data subject has opposed the 
processing for the time period in which it is 
checked whether the Operator’s legitimate 
rights prevail over those of the data subject. 

 

Notification obligation regarding the rectification 

or deletion of personal data or the restriction of 

the processing 

The Operator communicates to each recipient to 
whom the personal data has been disclosed any 
rectification or deletion of the personal data or 
restriction of processing, unless this proves 
impossible or involves disproportionate efforts. 
The Operator informs the data subject about the 
respective recipients if they request this.   
 
 
Right to data portability 
The data subject has the right to receive the 
personal data concerning them and which they 
have provided to us in a structured, commonly 
used and automatically readable format, and they 
have the right to transmit this data to another 
operator, if: 

✓ processing is based on consent and 
✓ processing is carried out by automatic 
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✓ prelucrarea este efectuată prin mijloace 
automate. 

 
În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor,  
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. 
Dreptul la opoziție și procesul decizional individual 
automatizat 
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se 
opune, din motive legate de situația particulară în care 
se află, prelucrării a datelor cu caracter personal care o 
privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor 
dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu 
caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul 
demonstrează că are motive legitime și imperioase care 
justifică prelucrarea și care prevalează asupra 
intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate 
sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea 
unui drept în instanță. 
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are 

drept scop marketingul direct, persoana vizată are 

dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în 

acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, 

inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată 

de marketingul direct respectiv. 

În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în 

scopul marketingului direct, datele cu caracter personal 

nu mai sunt prelucrate în acest scop. 

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrarea automată 

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei 

decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 

crearea de profiluri, care produce efecte juridice care 

privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar 

într-o măsură semnificativă. 

 

Dreptul la informare cu privire la încălcarea securității 
datelor cu caracter personal 
În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter 
personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat 
pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, 

means. 
 
In exercising their right to data portability, they 

have the right to have your personal data 

transmitted directly from one operator to another 

where this is technically feasible. 

The right to opposition and the automated 
individual decision-making process 
At any time, the data subject has the right to 
oppose, for reasons related to your particular 
situation, the processing of personal data 
concerning them, including the creation of profiles 
based on those provisions. The Operator will no 
longer process personal data, unless we can 
demonstrate that the Operator has legitimate and 
compelling reasons that justify processing and 
prevail over the data subject’s interests, rights and 
freedoms or that the purpose is to establish, 
exercise or defend a right in court. 
When the processing of personal data is intended 
for direct marketing, the data subject has the right 
at any time to oppose the processing for this 
purpose of personal data concerning them, 
including the creation of profiles, to the extent 
where it is related to the respective direct 
marketing. 
If the data subject opposes processing for the 

purpose of direct marketing, their personal data 

will no longer be processed for this purpose. 

The right not to be the subject of a decision based 

solely on automatic processing 

The data subject has the right not to be the subject 

of a decision based solely on automatic processing, 

including the creation of profiles, which produces 

legal effects that concern or affect the data subject 

in a similar way to a significant extent. 

 

The right to information regarding the breach of 
the security of personal data 
If the breach of the security of personal data is 
likely to generate a high risk for the rights and 
freedoms of natural persons, the operator will 
inform the data subject without undue delay about 
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operatorul informează persoana vizată fără întârzieri 
nejustificate cu privire la aceasta, cu excepția situațiilor 
prevăzute de dreptul Uniunii Euroepene sau legislația 
internă. 
În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost 
obținute direct de la persoana vizată, datele cu 
caracter personal au fost obținute din următarele 
surse: 
- din surse publice din mediul online (pagina 

Facebook/Instagram/twitter sau alte pagini de socila 
media, pagine de web 

- baze de date publice 
- furnizorii, partenerii Operatorului în baza acordurilor 

garantate de către aceștia cu privire la divulgarea 
datelor cu caracter personal 

- persoane fizice care au recomandat persoanele 
vizate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

it, except in the situations provided by the law of 
the European Union or the national legislation. 
 
If the personal data were not obtained directly 
from the data subject, the personal data were 
obtained from the following sources: 
 
- from public sources from the online 

environment (Facebook/Instagram/twitter 
page or other social media pages, web pages 

- public databases 
- the Operator’s suppliers, partners based on the 

agreements guaranteed by them regarding the 
disclosure of personal data 

- natural persons who have recommended the 
data subjects 
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II. Prelucrările de date care au loc la Societate  
 

1. Prelucrarea datelor candidaților care aplică pentru un 
loc de muncă 

CV-urile ce sosesc pentru posturile publicate 
În lipsa consimţământului în mod expres şi neechivoc al 
persoanei vizate nu poate avea loc o prelucrare de date. 
În cazul CV-urilor recepționate consimțământul este 
implicit. Însă în cazul în care persoana vizată infirmă 
consimțământul său, atunci prezumția nu mai este 
valabilă. Astfel datele din CV nu vor mai putea fi 
prelucrate în mod legitim, iar documentul va fi distrus 
într-un termen foarte scurt. 
 
Colectarea datelor se poate efectua doar în scopuri 
determinate, explicite şi legitime. De asemenea, 
stocarea datelor cu caracter personal se va realiza într-o 
formă care să permită identificarea persoanelor vizate 
strict pe durata necesară realizării scopurilor în care 
datele sunt colectate şi în care vor fi ulterior prelucrate. 
Distrugerea CV-urilor care au sosit în format electronic 
sau pe suport hârtie ale candidaților care au concurat 
fără succes trebuie realizată într-un termen maxim de 12 
luni de la finalizarea procesului de selecție a celor care 
au aplicat pentru un loc de muncă. 
 

 

CV-urile ce sosesc pentru posturi care nu au fost 
publicate  
Dacă CV-ul sosește pentru un post ce nu a fost publicat, 
Societatea va trimite candidatului o scrisoare de răspuns 
în care îl va informa despre faptul existenței unei 
prelucrări de date și temeiul legal al acesteia, respectiv 
despre drepturile persoanei vizate, precum și despre 
modalitatea de exercitare ale acestor drepturi. 
Termenul de stocare pentru aceste CV-uri este de 12 
luni. 
Reguli speciale pentru CV-urile ce sosesc pe calea unei 
recomandări  
Societatea cunoaște și recunoaște sistemul de 
recomandare al angajaților. Orice angajat al Societății 
poate să recomande o cunoștință de a sa, pe un post 
concret sau în mod general – însă în acest caz Societatea 
va solicita de fiecare dată de la angajatul său o declarație 
despre faptul că, acesta dispune de o împuternicire de la 
persoana vizată privind datele sale, în scopul de a le 

II. Data processing that takes place at the 
Company  
1. Data processing of candidates applying for a job 
 
CVs received for published positions 
In the absence of express and unequivocal consent 
of the data subject, data processing cannot take 
place. In the case of the CVs received, the consent 
is implicit. But if the data subject invalidates their 
consent, then the presumption is no longer valid. 
Thus, the data from the CV will no longer be 
available to be processed legitimately, and the 
document will be destroyed in a very short time. 
 
Data collection can only be carried out for specific, 
explicit and legitimate purposes. Moreover, the 
storage of personal data will be carried out in a 
form that allows the identification of the data 
subjects strictly for the duration necessary to 
achieve the purposes for which the data are 
collected and for which they will be subsequently 
processed. The destruction of the CVs that were 
received in electronic format or on paper of the 
candidates who have competed without success 
must be performed within a maximum of 12 
months from the completion of the selection 
process of those who applied for a job. 
 
CVs received for positions that have not been 
published  
If the CV is received for a position that has not been 
published, the Company will send to the candidate 
a reply letter informing them about the existence 
of a data processing and its legal basis, respectively 
about the rights of the data subject, as well as 
about the modality of exercising these rights. The 
storage period for these CVs is 12 months. 
 
Special rules for CVs received via a 
recommendation  
The Company knows and recognizes the employee 
recommendation system. Any employee of the 
Company may recommend their acquaintances, for 
a specific position or in general – but in this case 
the Company will request from the employee every 
time a statement that they have an authorization 
from the person concerned regarding their data, in 
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divulga în fața Societății. Această declarație va fi păstrată 
pe durata stocării CV-ului respectiv, iar pe urmă va fi 
distrusă împreună cu datele ce figurează pe CV. 
 
Prin existența declarației angajatului, consimțământul 
persoanei vizate poate fi doar prezumată, din acest 
motiv, în aceste cazuri va trimite de fiecare dată o 
scrisoare de informare destinată persoanei 
recomandate, în care o va informa despre faptul 
existenței unei prelucrări de date și temeiul legal al 
acesteia, respectiv despre drepturile sale cu privire la 
prelucrarea de date personale.  

2. Prelucrarea datelor aferentă raportului de muncă  
 
În cursul angajării personalului pot fi solicitate de la 
persoanele care aplică cu succes pentru un post doar 
datele, documentele și infromațiile prevăzute de 
normele legale, necesare pentru încheierea, executarea 
contrcatelor individuale de muncă. Acestea vor fi 
informate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal prin documentul „ Informarea  angajaților” 
cuprinsă în Anexele la prezentul Regulament. 
 
Gestionarea cazierelor judiciare 

Cazierul judiciar poate conține date speciale cu 
caracter personal, din acest motiv există reglementări 
stricte care prevăd prelucrarea acestor date. Swicon va 
prelucra date cu caracter personal referitoare la fapte 
penale doar prin consimțământul în scris al persoanei 
vizate și va informa în prealabil persoana vizată despre 
faptul că, scopul  prelucrării datelor cu caracter personal 
referitoare la fapte penale este de a determina 
potrivirea pentru postul respectiv, astfel că aceste date 
vor fi prelucrate doar până la realizarea scopului, adică a 
luării deciziei.  

 
Conducătorul unității organizatorice 

responsabile pentru politica de resurse umane va 
verifica valabilitatea cazierului judiciar. Aceasta este 
valabilă la 6 luni de la emitere potrivit legii. Doar 
persoanele care au competențe decizionale legate de 
angajare vor avea contact cu conținutul cazierului 
judiciar. Alte persoane nu vor putea avea acces la acesta, 
astfel că un alt angajat al Societății sau alte persoane 
aflate în raporturi juridice cu societatea nu vor putea 
cunoaște în nici un mod și sub nici o formă acest 
conținut. 

order to disclose these to the Company. This 
statement will be kept during the storage of the 
respective CV, and then destroyed along with the 
data on the CV. 
Due to the existence of the employee’s statement, 
the consent of the data subject can only be 
presumed, for this reason, in these cases, they will 
send in each case a letter of information intended 
for the recommended person, informing them 
about the fact of the existence of a data processing 
and its legal basis, respectively about their rights 
regarding the processing of personal data.  
2. Data processing related to the employment 
report  
During the employment of the personnel, only the 
data, documents and information set out by legal 
norms necessary for the conclusion, execution of 
individual employment contracts can be requested 
from the persons who successfully apply for a 
position. They will be informed about the 
processing of personal data through the document 
“Informing the employees” included in the 
Annexes of this Regulation. 
Managing criminal records 

The criminal record may contain special 
personal data, for which reason there are strict 
regulations that make provisions for the processing 
of these data. Swicon will processes personal data 
relating to criminal acts only on the basis of the 
written consent of the data subject and will inform 
the data subject in advance that the purpose of 
processing personal data related to criminal facts is 
to determine the suitability for the respective 
position , so that these data will be processed only 
until the purpose is achieved, that is bringing the 
decision in this regard.  

The head of the organizational unit 
responsible for the human resources policy will 
check the validity of the criminal record. This is 
valid for 6 months from the issuance according to 
the law. Only persons who have decision-making 
powers related to employment will have contact 
with the contents of the criminal record. Other 
persons will not be able to access it, so that another 
employee of the Company or other persons in legal 
relations with the company will not be able to 
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Swicon nu va stoca nici un cazier judiciar, nici 

vreo copie despre cazierul judiciar pe parcursul 
procesului de recrutare, privitor la raportul de muncă. În 
cazul în care persoana care candidează pentru un post 
nu este selectat, datele acestuia, adică și datele 
referitoare la cazierul judiciar vor fi șterse fără întârziere 
după finalizarea procesului de selecție. În cazul în care în 
viitor Swicon utilizează datele persoanei vizate pentru a 
candida la un post unde persoana vizată are nevoie de 
un cazier judiciar curat, atunci se poate solicita de la 
persoana vizată a unui nou cazier judiciar valabil. 

 
În cazul în care legislația nu interzice acest lucru, 

Swicon poate să decidă potrivirea pentru un anumit 
post, chiar dacă există o înregistrare în cazierul judiciar.    

Prelucrarea datelor poate avea loc doar pentru 
un scop determinat, explicit și legitim. Este interzisă 
utilizarea ce depășește scopul determinat, respectiv 
stocarea datelor este posibilă strict până la atingerea 
scopului determinat. În urma acestuia, datele vor fi 
distruse. 
Prelucrarea datelor medicale  

Pentru a se determina dacă un candidat este apt 
de muncă din punct de vedere medical, se va decide pe 
baza rezultatului de aptitudini medicale ale angajatului 
ce provine de la furnizorul de servicii medicale. 
Societatea va constata doar faptul existenței aptitudinii 
medicale. 

În cazul în care se descoperă doar pe parcursul 
procesului încheierii contractului de muncă faptul că 
persoana vizată nu este apt pentru a ocupa postul în 
cauză, și din acest motiv raportul de muncă nu se mai 
realizează sau încetează datorită acestui lucru, durata 
prelucrării datelor se limitează la terminarea acestui 
proces. 
Prelucrări de date în legătură cu menținerea și 
încetarea raportului de muncă  

În prezent Swicon angajează personal prin 
intermediul unui raport de muncă. Societatea ține o 
evidență a angajaților săi privind personalul, respectiv 
salarizarea și problemele ce țin de dreptul muncii. 

Pentru a-și îndeplini obligațiile, respectiv a-și 
exercita drepturile cuprinse în lege, angajatorul poate să 
prelucreze datele angajaților, chiar și fără 
consimțământul expres al persoanelor vizate. 

become aware in any way and in any form of this 
content. 

Swicon will not store any criminal record or 
any copy of the criminal record during the 
recruitment process regarding the employment 
relationship. If the person applying for a job is not 
selected, their data, including the data related to 
the criminal record, will be deleted without delay 
after the selection process is completed. If in the 
future Swicon will use the data of the data subject 
to apply for a position where the data subject 
needs a clean judicial record, then a new valid 
criminal record can be requested from the data 
subject. 

If the law does not prohibit this, Swicon can 
decide the suitability for a certain position, even if 
there is an entry in the criminal record.    

Data processing can only take place for a 
specific, explicit and legitimate purpose. The use 
that exceeds the specified purpose is forbidden, 
and data storage is possible strictly until the 
specified purpose is reached. As a result, the data 
will be destroyed. 
Processing of medical data  

In order to determine if a candidate is 
capable of working from a medical point of view, 
this will be decided based on the result of the 
medical fitness of the employee coming from the 
medical service provider. The Company will only 
ascertain the existence of medical fitness.   

If it is discovered only during the process of 
concluding the employment contract that the data 
subject is not able to occupy the position in 
question, and for this reason the employment 
relationship is no longer realized or stopped due to 
this, the data processing time will be limited until 
the end of this process. 
Data processing in connection with maintaining 
and terminating the employment relationship  

Currently Swicon is personally recruiting 
through a work report. The Company keeps a 
record of its employees regarding the personnel, 
respectively the remuneration and the problems 
related to labor law. 

In order to fulfill their obligations, 
respectively to exercise their rights included in the 
law, the employer can process the data of the 
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Swicon a externalizat salarizarea angajaților săi 

către S.C. Pro Strategy Expert Contab S.r.l. Datele 
angajaților necesare pentru calculul salariilor sunt 
transmise acestui partener, cu care a încheiat Acordul 
privind Prelucrarea Datelor. 
 
Declarații referitoare la prelucrările de date aferente 
raporturilor de muncă  

În cazul în care este necesar a se obține o 
declarație de la angajat pentru a întemeia, menține, 
înceta un raport de muncă, pentru a dovedi drepturile 
sau pentru a recunoaște obligațiile aferente acestuia, 
atunci în cursul obținerii acestei declarații Societatea va 
atrage atenția angajatului de fiecare dată asupra 
existenței unei prelucrări de date, temeiul legal și scopul 
acesteia, în legătură cu datele furnizate. 

 
În cazul în care pentru a valida declarația este 

necesară prezentarea unui act personal (card de 
identitate, legitimație de student/elev), atunci 
Societatea nu va prelucra în nici un fel datele din acest 
document, ci prin semnătura angajatului său eligibil va 
confirma prezentarea actului și valabilitatea acestuia. 
 
Formarea și instruirea angajaților 

Swicon își rezervă dreptul de a contracta un terț 

pentru a-și forma și instrui angajații. În prezent 

responsabilul pentru securitatea în muncă și protecția 

împotriva accidentelor de muncă și a incendiilor este un 

antreprenor extern. În cazul în care formarea și 

instructajul este legat prin lege pentru ocuparea 

postului, atunci terța persoană va prelucra datele în 

calitate de prelucrător de date al societății Swicon IT 

Services, iar în cazul celorlalte cursuri, doar prin 

consimțământul angajatului vor fi transmise datele cu 

caracter personal ale acestuia către terța parte. 

Prelucrarea datelor terțelor persoane care au fost 

furnizate în legătură cu raportul de muncă  

Datele persoanelor terțe care au fost obținute în 

legătură cu raportul de muncă (ca de exemplu: 

specificarea unei persoane în cazul unui concediu 

suplimentar, reduceri fiscale pentru cei cu familie sau în 

employees, even without the express consent of 
the data subjects. 

Swicon outsourced its employees’ payroll 
to S.C. Pro Strategy Expert Contab S.r.l. The data of 
the employees necessary for the calculation of the 
salaries are transmitted to this partner, with whom 
they concluded the Agreement on Data Processing. 
 
Statements regarding data processing related to 
employment relationships  

If it is necessary to obtain a statement from 
the employee in order to establish, maintain, 
terminate an employment relationship, to prove 
their rights or to recognize their obligations, then 
in the course of obtaining this statement, the 
Company will draw the attention of the employee 
each time on the existence of a data processing, 
the legal basis and its purpose, in relation to the 
data provided. 

If, in order to validate the statement, it is 
necessary to present a personal document 
(identity card, student card), then the Company 
will not process the data in this document in any 
way, but by the signature of their eligible employee 
will confirm the presentation of the document and 
its validity. 
Training and instructing employees 

Swicon reserves the right to hire a third 
party to train and instruct its employees. Currently 
the person responsible for occupational safety and 
protection against accidents at work and fires is an 
external contractor. If the training and instructing 
is connected by law to the job, then the third 
person will process the data as data processor of 
the Swicon IT Services company, and as for the 
other courses, the personal data of the employee 
will only be transmitted to the third party with the 
employee’s consent. 
 
Data processing of third parties that have been 
provided in connection with the employment 
relationship  

The data of third parties that were obtained 

in connection with the employment relationship 

(such as: specifying a person in case of additional 

leave, tax reductions for those with family or in 
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caz de accident) pot fi înregistrate și prelucrate fără a 

depăși volumul de date necesar. 

În cazul în care angajatul furnizează datele cu 
caracter personal al unei terțe persoane, atunci este 
obligat să dea o declarație, referitor la faptul că dispune 
de o împuternicire pentru a furniza datele cu caracter 
personal al acestei persoane. 

3. 3. Prelucrarea datelor în legătură cu controlul 
angajaților  

Angajatorul poate să verifice activitatea 
angajaților doar în limita modului de îndeplinire a 
sarcinilor de serviciu, conform dispozițiilor legale.  

 
Societatea va informa angajații în prealabil 

despre utilizarea acelor echipamente tehnice, cu 
ajutorul cărora va efectua controlul angajaților. 
Controlul echipamentelor companiei 

După caz, Swicon poate asigura angajaților săi 
calculator, adresă de e-mail, acces la internet și telefon 
mobil pentru a-și desfășura activitatea. Swicon nu este 
de acord ca angajații să-și folosească echipamentele 
proprii pentru a derula procesele de lucru. Swicon va 
informa angajații în prealabil în scris despre regulile de 
utilizare și posibilitățile de control.  

 
Deoarece Swicon asigură calculatoare și 

laptopuri, adrese de e-mail aflate în proprietatea 
angajatorului pentru desfășurarea activității,  Angajatul 
nu poate stoca pe aceste echipamente datele sale cu 
caracter personal și privat (ex.: fotografii de familie, 
agende de telefon, baze de date proprii etc.), iar în cazul 
în care încalcă acestă interdicție, Societatea va lua 
măsurile necesare de a șterge aceste date fără intârzire, 
imediat la data constatării.  Angajatul nu poate ridica 
obiecții împotriva acestui tip de prelucrare a datelor, 
deoarece stocarea datelor cu caracter personal pe 
echipamente ale companiei dar nu în interes de serviciu 
acoperă pe deplin noțiunea de consimţământ în mod 
expres şi neechivoc.  

Despre acest lucru (respectiv despre activitatea 
de arhivare și de administrare de rețea) Swicon va 
informa angajații în scris înainte ca aceștia să utilizeze 
echipamentele. 
 
 
Verificarea adreselor de e-mail de la Societate 

case of accident) can be recorded and processed 

without exceeding the volume of data necessary. 

If the employee provides the personal data 
of a third person, then they are obliged to make a 
statement, regarding the fact that they have the 
authorization to provide the personal data of that 
person. 
3. Data processing in connection with employee 
control  

The employer can only verify the activity of 
the employees within the limits of the way of 
performing the tasks, according to the legal 
provisions.  

The Company will inform the employees in 
advance about the use of the technical equipment, 
with which they will control the employees.   
Control of the Company’s equipment 

If necessary, Swicon can provide its 
employees with a computer, an e-mail address, 
Internet access and a mobile phone to carry out 
their activity. Swicon does not agree for employees 
to use their own equipment to carry out work 
processes. Swicon will inform employees in writing 
in advance about the rules of use and the 
possibilities of control.  

Because Swicon provides computers and 
laptops, e-mail addresses owned by the employer 
for the performance of the activity, the Employee 
cannot store their own personal and private data 
on these equipment (e.g. family photos, address 
books, own databases, etc.), and if they violate this 
prohibition, the Company will take the necessary 
measures to delete these data without delay, 
immediately on the date of the finding.    The 
employee cannot raise objections against this type 
of data processing, because the storage of personal 
data on company equipment but not for work 
interest fully covers the notion of explicit and 
unequivocal consent.  

Swicon will inform the employees about 
this (respectively about the archiving and network 
administration activity) in writing before they use 
the equipment. 
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Angajații Societății iau la cunoștință faptul că 
toate acele adrese de e-mail în care figurează numele 
Societății ca și extensie 
([numeleangajatului/denumireadepartamentului]@swi
con.ro / swicon.com), acestea constituie proprietatea 
Societății, iar corespondența desfășurată prin aceste 
adrese este considerată corespondență în interes de 
serviciu. Conținutul e-mail-urilor recepționate și trimise 
aparțin Societății. 

 

În cazul unui temei legal corespunzător, 
Societatea are dreptul să consulte corespondența 
desfășurată pe aceste adrese. Societatea are dreptul să 
facă salvări de siguranță la intervale de timp specificate 
ale corespondenței derulate de pe adresele mai sus 
numite, în scopul de a asigura continuitatea și 
stabilitatea sistemului electronic de corespondență. 

 
 
Angajatului îii este interzis să folosească 

adresa/adresele de e-mail ale Societății  pentru 
corepsondență personală, în scop privat. În cazul în care 
angajatul stochează date cu caracter personal și privat în 
scrisorile ce se găsesc la adresa de e-mail de la serviciu 
„…@swicon.ro ...@swicon.com” fără a face vreo referire 
explicită la conținutul acestora, atunci Societatea poate 
să cunoască aceste date pe parcursul verificării acestei 
adrese de e-mail și are dreptul să le șteargă imediat ce a 
luat la cunsoștință despre aceasta. Angajatul nu poate 
ridica obiecții împotriva acestui tip de prelucrare a 
datelor, deoarece stocarea datelor cu caracter personal 
pe adresele de e-mail ale societății dar nu în interes de 
serviciu acoperă pe deplin noțiunea de consimţământ în 
mod expres şi neechivoc. 
 
Verificarea utilizării internetului 

Regulile de mai sus sunt valabile și în cazul 
utilizării internetului. Utilizarea internetului pe parcursul 
programului de lucru este permisă doar în interesul 
Societății. Din acest motiv datele navigării pe internet 
sunt considerate date ale companiei. În cazul în care 
Societatea le cunoaște pe parcursul controlului, aceste 
date își pierd caracterul personal.  
 
 
Monitorizare mașinilor de serviciu 

Verification of e-mail addresses from the 
Company 
The employees of the Company are aware that all 
those e-mail addresses containing the Company’s 
name as an extension 
([employee’sname/departmentname]@swicon.ro 
/swicon.com) are the property of the Company, 
and the correspondence carried out through these 
addresses is considered as correspondence in work 
interest. The contents of the e-mails received and 
sent belong to the Company. 

In the case of an appropriate legal basis, the 
Company has the right to consult the 
correspondence carried out on these addresses. 
The Company has the right to make security 
backups at specified time intervals of the 
correspondence carried out from the above-
mentioned addresses, in order to ensure the 
continuity and stability of the electronic 
correspondence system. 

 
The employee is forbidden to use the 

Company’s e-mail address(es) for personal 
correspondence, for private purposes. If the 
employee stores personal and private data in the 
letters that can be found at the work e-mail 
address “…@swicon.ro …@swicon.com” without 
making any explicit reference to their content, then 
the Company may become aware of this data 
during the verification of this e-mail address and 
has the right to delete them as soon as it becomes 
aware of these.   The employee cannot raise 
objections against this type of data processing, 
because the storage of personal data on the e-mail 
addresses of the company but not for work interest 
fully covers the notion of explicit and unequivocal 
consent. 
Verification of Internet usage 

The rules above apply to the use of the 
Internet as well. The use of the Internet during the 
work program is allowed only in the interest of the 
Company. For this reason, internet browsing data 
is considered company data. If the Company 
becomes aware of them during the control, these 
data lose their personal character.  
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Societatea își rezervă dreptul de a instala sisteme 
de localizare în autovehiculele aflate în proprietatea sa. 
Autovehiculul poate fi utilizat doar în legătură cu 
scopurile Societății, pe parcursul folosirii, sistemul de 
urmărire emite un semnal continuu privind poziția 
actuală a autovehiculului. Deoarece utilizatorul 
autovehiculului poate fi corelat de fiecare dată cu poziția 
curentă a vehiculului, această informație devine o 
informație cu caracter personal. De fiecare dată 
Societatea va informa angajatul care folosește 
autovehiculul  dotat cu sistem de urmarire și localizare 
despre acest lucru. 

4. 4. Prelucrări de date referitoare la desfășurarea 
activității de prestări servicii 

În baza unui contract de prestări servicii încheiat 
cu companii, Swion IT Services prin angajații săi poate să 
prelucreze date cu caracter personal în calitate de 
Împuternicit. În această situație, Swicon va prelucra 
datele cu caracter personal pentru Operator doar în 
limita stabilită de acesta în cadrul contractului de 
prelucrare date cu caracter personal și cu repsectarea 
reglementărilor legale. În aceste situații Swiocn va lua 
măsurile de securitate și va aplica regulile din preznetul 
Regulamen, dacă în Contractul de prelucrare date nu se 
prevede altfel. 

În procesele de prelucrare a datelor de mai sus, 
Swicon efectuează o activitate de prelucrare a datelor, 
prelucrează date cu caracter personal în interesul 
clienților pe baza unui contract de prestări servicii 
încheiat cu clienții.  În aceste situații Societatea este 
reprezentant al Clientului repsectiv în privința prelucrarii 
datelor cu caracter personal, încheiand Contractul de 
prelucare date între Client și Societate, prin care 
Societatea este mandatată să prelucreze datele 
persoanle conform instrucțiunilor Clientului. 

5.  
6. 5. Prelucrarea datelor aferentă serviciului relații cu 

clienții 
Conform dispozițiilor legale privind protecția 

consumatorilor, pe parcursul îndeplinirii sarcinilor sale 
de prestări servicii, Societatea dorește să asigure 
realizarea drepturilor clienților săi în ceea ce privește 
informarea și remediile de drept. 

Prin intermediul serviciului relații cu clienții, 
aceștia au posibilitatea să depună plângeri, reclamații 
sau sugestii în legătură cu serviciile efectuate de către 
Societate. Demersurile pot fi făcute personal, prin 

Monitoring of company cars 
The Company reserves the right to install 

tracking systems in the vehicles owned by it. The 
vehicle can only be used in connection with the 
purposes of the Company, during the use, the 
tracking system emits a continuous signal 
regarding the current position of the vehicle. Since 
the user of the vehicle can be linked each time to 
the current position of the vehicle, this information 
becomes personal information. Each time the 
Company will inform the employee who uses the 
vehicle equipped with tracking and location system 
about this fact. 
4. Data processing related to the performance of 
the service activity 

Based on a service contract concluded with 
companies, Swicon IT Services through its 
employees can process personal data as an 
Operator. In this situation, Swicon will only process 
the personal data for the Operator within the limit 
established by the Operator within the personal 
data processing contract and in compliance with 
legal regulations. In these situations, Swicon will 
take the security measures and apply the rules of 
the present Regulation, unless otherwise stated in 
the Data Processing Contract. 

In the data processing processes 
mentioned above, Swicon performs a data 
processing activity, processes personal data in the 
interests of customers based on a service contract 
concluded with the customers.  In these situations, 
the Company is a representative of the Respective 
Client regarding the processing of personal data, 
concluding the Data Processing Contract between 
the Client and the Company, by which the 
Company is mandated to process the personal data 
according to the Client’s instructions. 
5. Data processing related to customer service 

According to the legal provisions, during the 
fulfillment of its tasks of providing services, the 
Company wishes to ensure the realization of the 
rights of its clients regarding information and 
remedies. 

 
Through the customer relations service, 

they have the opportunity to file complaints or 
suggestions regarding the services performed by 
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telefon sau în scris. Sesizările și cererile în scris pot fi 
trimise prin poștă sau pe cale electronică. 
 

 

 
Soluționarea reclamațiilor 

Plângerile pot fi făcute verbal sau în scris. 
Reclamația orală se poate efectua personal în timpul 
orelor de lucru de la serviciul relații cu clienții și prin 
telefon.  

Există posibilitatea ca, în locul clientului să 
acționeze împuternicitul acestuia, în acest caz este 
necesară prezentarea unei împuterniciri în scris 
conforme cu cerințele legale. În acest caz datele 
persoanei împuternicite vor fi prelucrate de către 
Societate. 

Notificările ce nu se realizează  verbal pot fi 
realizate în scris pe cale poștală sau prin e-mail, la 
adresa: privacy@swicon.ro.  
  
6. Prelucrare de date cu privire la prelucrarea debitele 
restante  

Partenerii restanțieri vor primi somație de plată 
referitor la debitul restant fiindu-le prezentate 
sancțiunile de drept civil, aceasta va fi trimise ca 
expediții poștale cu confirmare de primire. În cazul 
ineficienței acestei acțiuni (lipsa lichidării datoriei, 
respectiv a unei cereri de plată în rate), Societatea va lua 
măsurile legale pentru recuperarea sumelor neachitate. 

 
 
Datele restanțierilor pot fi transmise către 

avocați, societăți de avocatură, notarilor publici, 
executorilor judecătorești, instanțelor competente, 
mediatoruil sau societăților specializate de recuperarea 
creanțelor. Termenul limită a stocării datelor cu caracter 
personal: achitarea restanței sau împlinirea termenului 
de prescripție conform legii, aferente creditelor de 
recuperat  Pentru clienți persoane fizice s-a elaborat o 
notă informativă separată, care se găsește în anexele 
prezentului Regulament. 

7. 7. Prelucrare de date legate de operarea unei pagini de 
internet  

Pagina web a companiei Swicon accesibil în două 
limbi rulează sub denumirea: www.swicon.ro  

 

the Company. The requests can be made 
personally, via telephone or in writing. Written 
notifications and requests may be sent by mail or 
electronically. 
 
 
Resolving complaints 

Complaints can be made verbally or in 
writing. The oral complaint can be made personally 
during working hours through customer service 
and via telephone.  

There is the possibility that, instead having 
an authorized person act in place of the customer, 
in this case it is necessary to present a written 
authorization in accordance with the legal 
provisions. In this case the data of the authorized 
person will be processed by the Company. 

Notifications that are not made verbally can 
be made by post or via e-mail, at: 
privacy@swicon.ro.  
 
6. Processing of data regarding the processing of 
outstanding debts  

The defaulting partners will receive order 
for payment regarding the outstanding debts, with 
the sanctions of civil law being presented, it will be 
sent as postal shipment with acknowledgment of 
receipt. In the event of the inefficiency of this 
action (lack of liquidation of the debt, respectively 
of an application for payment in installments), the 
Company will take legal measures to recover 
unpaid amounts. 

The data of the defaulters can be 
transmitted to lawyers, law firms, public notaries, 
executors, competent courts, mediators or 
companies specialized in debt recovery. The 
deadline for storing personal data: paying the 
arrears or fulfilling the limitation period according 
to the law, related to the loans to be recovered. For 
the natural person customers, a separate 
informative note has been elaborated, which can 
be found in the annexes to this Regulation. 
7. Processing of data related to the operation of a 
website  

The webpage of Swicon company 
accessible in two languages runs under the name: 
www.swicon.ro  

http://www.swicon.ro/
http://www.swicon.ro/
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Oricine poate avea acces la pagina de internet a 
companiei Swion, fără a-și dezvălui identitatea. Pe 
pagina web se poate naviga se pot obține informații în 
mod liber și fără restricții. Vizitatorii au posibilitatea de 
a furniza date cu caracter personal prin intermediul site-
ului (de ex. în vederea încheierii unui contact).  

Prevederile privind detaliile utilizării cookie-
urilor sunt detailate în articolul 4 alineatul (5) din Legea 
nr. 506 din anul 2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal și protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice, cu modificările și 
completările ulterioare și în dispozițiile GDPR. Utilizarea 
acestora este legată de îndeplinirea următoarelor două 
condiții. Dacă utilizatorul și-a dat consimțământul în 
prealabil, respectiv înainte de acest lucru, a primit o 
informare completă și clară despre funcționarea cookie-
urilor. În informarea utilizatorului trebuie să figureze 
informațiile ce vor fi stocate în fișiere în scopul 
prelucrării datelor, respectiv prelucrătorii de date, care 
vor avea acces la aceste informații. În cazul în care o 
terță parte efectuează prelucrări de date pe pagina de 
internet, atunci există obligația informării persoanei 
vizate privind scopul prelucrării datelor, drepturile 
persoanei vizate privind prelucarrea, precum și despre 
posibilitatea de a șterge aceste fișiere sau a interzice 
accesul prin setarea browser-ului.       

 
 
Termenul limită de stocare a datelor este stabilit 

prin lege : în cazul traficului de date necesar pentru a 
intra în contact, respectiv cel aferent cu un serviciu 
comercial, până la realizarea scopului, datele vor fi 
șterse, eventual vor fi transformate îndate anonime, 
într-un termen maxim de 3 ani. Datele referitoare la 
obligațiile de plată trebuie șterse cel târziu în termen de 
3 ani de la nașterea obligației respective.  

Pentru punctele de meniu ale paginii de internet, care 
necesită furnizarea unor date cu caracter personal a fost 
realizat o informare, care este prevazuta în anexele 
prezentului Regulament de Protecție și Securitate a 
Datelor. 
 

Anyone can access Swicon’s website 
without revealing their identity. You can browse 
the web page and obtain information freely and 
without restrictions. Visitors have the opportunity 
to provide personal data through the website (e.g. 
for the purpose of making contact).  

The provisions regarding the details of the 
use of cookies are detailed in Article 4 paragraph 
(5) of Law no. 506 of 2004 on the processing of 
personal data and the protection of privacy in the 
electronic communications sector, with 
subsequent amendments and completions and in 
the provisions of the GDPR. Their use is related to 
the fulfillment of the following two conditions. If 
the user has given their prior consent, respectively 
before this, they received a complete and clear 
information about the functioning of cookies. The 
information of the user must include the 
information that will be stored in files for the 
purpose of data processing, respectively the data 
processors, who will have access to this 
information. If a third party performs data 
processing on the website, then there is the 
obligation to inform the data subject about the 
purpose of data processing, the data subject’s 
rights regarding the processing, as well as the 
possibility to delete these files or to prohibit access 
through the browser settings.       

The deadline for data storage is set out by 
law: in the case of the data traffic needed to get in 
touch, respectively the one related to a commercial 
service, until the achievement of the purpose, the 
data will be deleted, eventually they will be 
transformed anonymously, within a maximum of 3 
years. The data regarding the payment obligations 
must be erased at the latest within 3 years from the 
moment when the respective obligation arose.  

For the menu items of the website, which require 
the provision of personal data, an information has 
been drawn up, which is provided in the annexes to 
this Data Protection and Security Regulation. 
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8. Prelucrare de date privind construirea unei baze de 

date  

  

 În cazurile generale, consimțământul prealabil al 

persoanei vizate asigură temei legal pentru operatorul 

legal de a prelucra date cu caracter personal. Persoanele 

vizate trebuie informate în prealabil asupra sferei 

datelor prelucrate, despre scopul prelucrării datelor și 

despre posibilitățile persoanei vizate de a-și exercita 

drepturile. 

9. Securitatea datelor cu caracter personal 
Pentru asigurarea securității datelor cu caracter 
persoanal al clienților, angajaților și altor categorii de 
persoane, după caz, pe care le prelucrează Societate, se 
implementează măsuri tehnice și organizatorice în 
vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător 
acestui risc, incluzând printre altele, după caz: 
 
(a) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter 
personal; 
 
(b) capacitatea de a asigura confidențialitatea, 
integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale 
sistemelor și serviciilor de prelucrare; 
 
(c) capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu 
caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul 
în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică; 
 
(d) un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea 
periodice ale eficacității măsurilor tehnice și 
organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării. 
 
La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se va ține 
seama în special de riscurile prezentate de prelucrare, 
generate în special, în mod accidental sau ilegal, de 
distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea 
neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu 
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-
un alt mod. 
Soietatea și orice persoană împuternicită iau măsuri 
pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care 
acționează sub autoritatea sa sau a persoanei 
împuternicite de Societate și care are acces la date cu 
caracter personal nu le prelucrează decât la cererea 

8. Data processing regarding the construction of a 

database  

  

 In general cases, the prior consent of the 

data subject provides the legal basis for the legal 

operator to process personal data. The data 

subjects must be informed in advance about the 

scope of the data processed, the purpose of the 

data processing and the possibilities of the data 

subject to exercise their rights. 

9. Security of personal data 
In order to ensure the security of the personal data 
of the clients, employees and other categories of 
persons, as the case may be, which the Company 
processes, technical and organizational measures 
are implemented in order to ensure a level of 
security corresponding to this risk, including, as the 
case may be: 
(a) the pseudonymization and encryption of 
personal data; 
 
(b) the ability to ensure the confidentiality, 
integrity, availability and continued resilience of 
processing systems and services; 
 
(c) the ability to restore the availability of, and 
access to, personal data in a timely manner if a 
physical or technical incident occurs; 
 
(d) a process for testing, evaluating and periodically 
assessing the effectiveness of technical and 
organizational measures to guarantee the security 
of the processing. 
In assessing the appropriate level of security, 
account shall be taken in particular of the risks that 
are presented by processing, generated in 
particular, accidentally or illegally, of the 
destruction, loss, modification, unauthorized 
disclosure or unauthorized access to the personal 
data transmitted, stored or processed in another 
way. 
The Company and any authorized person take 
measures to ensure that any natural person acting 
under their authority or of the person empowered 
by the Company and who has access to personal 
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Societatii, repsectiv pentru îndeplninirea sarvicnilor de 
serviciu sau a obligațiilor contractuale, după caz, și 
excluisv pentru scopurile determinate și pentru care au 
fost colectate de la persoana vizată. 

 
9.1. Măsuri în cazul încălcării securității datelor cu 
caracter personal 
 
În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal, Societatea  prin angajații săi notifică 
acest lucru autorității de supraveghere competente fără 
întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de 
cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de 
aceasta. 
Persoana împuternicită de Societate are obligația să 

înștiințeze Societatea fără întârzieri nejustificate după ce 

ia cunoștință de o încălcare a securității datelor cu 

caracter personal. 

Notificarea va inlcude cel puțin: 
(a) descrierea caracterului încălcării securității datelor cu 
caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, 
categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate 
în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ al 
înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză; 
 
 
(b) numele și datele de contact ale persoanei de contact 
de la cine se pot obține mai multe informații; 
 
 
(c) descrierea consecințelor probabile ale încălcării 
securității datelor cu caracter personal; 
 
(d) descrierea măsurilor luate sau propuse spre a fi luate 
pentru a remedia problema încălcării securității datelor 
cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru 
atenuarea eventualelor sale efecte negative. 
 

 

9.1.1. Informarea persoanei vizate cu privire la 

încălcarea securității datelor cu caracter personal 

În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter 
personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat 

data only processes them at the request of the 
Company, in return for the performance of the 
service or of the contractual obligations, as the 
case may be, and excluding them for the purposes 
determined and for which they were collected 
from the data subject. 
9.1 Measures in case of breach of the security of 
personal data 
 
In the event of a breach of the security of personal 
data, the Company, through its employees, notifies 
this to the competent supervisory authority 
without undue delay and, if possible, within no 
more than 72 hours from the date on which it was 
taken knowledge of it. 
The person empowered by the Company has the 

obligation to notify the Company without undue 

delay after they are informed of a breach of the 

security of personal data. 

The notification shall include at least: 
(a) a description of the nature of the breach of 
security of personal data, including, where 
possible, the categories and approximate number 
of the data subjects concerned, as well as the 
categories and approximate number of records of 
the personal data concerned; 
 
(b) the name and contact details of the contact 
person from whom more information can be 
obtained; 
 
(c) a description of the likely consequences of the 
breach of security of personal data; 
 
(d) a description of the measures taken or 

proposed to be taken to remedy the problem of 

breach of the security of personal data, including, 

where appropriate, the measures to mitigate its 

possible negative effects. 

 

9.1.1 Communication of a personal data breach to 

the data subject 

If the breach of the security of personal data is 

likely to generate a high risk for the rights and 
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pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, 
Operatorul informează persoana vizată fără întârzieri 
nejustificate cu privire la această încălcare. 
 
Informarea persoanei vizate nu este necesară în cazul în 
care  
(a) Societate a implementat măsuri de protecție tehnice 
și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter personal, în 
special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter 
personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu 
este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea; 
 
(b) Societate a luat măsuri ulterioare prin care se asigură 
că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizatenu mai este susceptibil să se 
materializeze; 
 
c) ar necesita un efort disproporționat. În această 
situație, se efectuează în loc o informare publică sau se 
ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt 
informate într-un mod la fel de eficace. 
 
9.2. Evaluarea impactului asupra protecției datelor 
Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul 
și scopurile prelucrării, în cazul în care un tip de 
prelucrare, în special cel bazat pe utilizarea noilor 
tehnologii, este susceptibil să genereze un risc ridicat 
pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, 
Societatea va efectua, înaintea prelucrării, o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare prevăzute asupra 
protecției datelor cu caracter personal.  
 
Evaluarea conține cel puțin: 
 
(a) o descriere sistematică a operațiunilor de prelucrare 
preconizate și a scopurilor prelucrării, inclusiv, după caz, 
interesul legitim urmărit de operator; 
 
 
(b) o evaluare a necesității și proporționalității 
operațiunilor de prelucrare în legătură cu aceste scopuri; 
 
 
(c) o evaluare a riscurilor pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate și 

freedoms of natural persons, the Operator will 

inform the data subject without undue delay about 

this breach 

The data subject is not required to be informed 
where:  
(a) the Company has implemented adequate 
technical and organizational protection measures, 
and these measures have been applied in the case 
of personal data affected by the breach of security 
of personal data, in particular measures to ensure 
that personal data becomes unintelligible to 
anyone who is not authorized to access them, such 
as encryption; 
(b) the Company has taken further measures to 
ensure that the high risk for the rights and 
freedoms of the persons concerned is likely to 
materialize;   
 
c) it would require a disproportionate effort. In this 
situation, a public briefing takes place instead or a 
similar measure is taken by which the data subjects 
are informed in an equally effective manner. 
 
9.2 Data protection impact assessments 
Having regard to the nature, scope, context and 
purposes of the processing, if a type of processing, 
especially that is based on the use of new 
technologies, is likely to generate a high risk for the 
rights and freedoms of natural persons, the 
Company will carry out, before processing, an 
assessment of the impact of the processing 
operations planned regarding the protection of 
personal data.  
The assessment must include at least: 
 
(a) a systematic description of the intended 
processing operations and the purposes of the 
processing, including, where appropriate, the 
legitimate interest pursued by the operator; 
(b) an assessment of the necessity and 
proportionality of the processing operations in 
relation to these purposes; 
 
(c) an assessment of the risks to the rights and 
freedoms of the data subjects; and 
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(d) măsurile preconizate în vederea abordării riscurilor, 
inclusiv garanțiile, măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu caracter personal 
luând în considerare drepturile și interesele legitime ale 
persoanelor vizate și ale altor persoane interesate. 
 
 
10. Transferul datelor cu caracter personal către state 
terțe sau organisme din state terțe 
 
Transferul datelor cu caracter personal către state terțe 
se poate realiza doar în condițiile în care exista o 
certifcare/decizie din partea Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
în acest sens. 
 
Transferul datelor cu carcater personal către state terțe 
sau organism dintr-un stat terț se va putea realiza dacă 
s-au luat măsuri specifice și adecvate în conformitate cu 
Regulamentul GDPR  și se produc dovezile 
corespunzătoare în acest sens. 
 
Tranferul către un stat terț sau organism dintr-un stat 
terț se poate realiza doar după notificare autorității 
competente cu privire la transfer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) the measures envisaged to address the risks, 
including guarantees, security measures and 
mechanisms designed to ensure the protection of 
personal data, taking into account the rights and 
legitimate interests of the data subjects and of 
other interested persons. 
 
10. Transfer of personal data to third countries or 
authorities in third countries 
 
The transfer of personal data to third countries can 
be carried out only if there is a 
certification/decision by the National Supervisory 
Authority for Personal Data Processing in this 
regard. 
 
The transfer of personal data to a third country or 
body from a third country may be carried out if 
specific and appropriate measures have been 
taken in accordance with the GDPR Regulation and 
the appropriate evidence to that effect is 
produced. 
The transfer to a third state or body from a third 

state can only be made after notification to the 

competent authority regarding the transfer.  
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III. Anexe 

 Anexa nr. 0 

DESPRE ELEMENTELE DE SISTEM ALE 

REGULAMENTULUI CARE SE MODIFICĂ ÎN MOD 

DINAMIC 
A. Prelucrarea datelor clienților în legătură cu 

activitatea de prestări servicii: 
prelucrător date: Swicon IT Services SRL 
Calea Floreasca nr. 169A, Corp A, Birou2007, 
Register2, sector1 Bucuresti 

   Număr de înregistrare la ORC: J40/20452/2017 
 Cod fiscal:RO38596912 

  
activitatea corelată cu prelucrarea de date: 
activități legate de aget de muncă temporară, 
managementul serviciilor 
sfera datelor transmise: numele clientului, 
numele persoanei de contact, funcția acestuia, 
datele de contact (adresa e-mail  și numărul de 
telefon),  
 

B. Prelucrarea datelor privind personalul 
prelucrător date: S.C Pro Strategy Expert Contab 
S.R.L 
adresa: Sediul str. Nicolae Balcescu 
nr.29/9.Tg.Mures, Jud.Mures 
Număr de înregistrare la ORC: J26/836/2008Cod 
fiscal: RO23820417 

 
activitatea corelată cu prelucrarea de date: 
salarizare, evidență personal, operarea 
registrului REVISAL (de completat cu alte servicii 
pe care le prestează și prin care prelucrează 
date cu caracter personal în numele Swicon) 
 
sfera datelor transmise: nume, date de naștere, 
număr de asigurări sociale,  CNP, adresă, 
domiciliu, număr de cont bancar, adresă de e-
mail , date medicale. 

 

 

 

 

 

 

III. Annexes 

 Annex no. 0 

ABOUT THE SYSTEM ELEMENTS OF THE 

REGULATION BEING DYNAMICALLY MODIFIED 
A. Processing of customer data in connection with 
the service activity: 
data processor: Swicon IT Services SRL 
Calea Floreasca nr. 169A, Corp A, Birou2007, 
Register2, sector1 Bucharest 
Office of Trade Register No. J40/20452/2017 

 Tax code:RO38596912 
 
  

activity correlated with data processing: activities 
related to temporary work, service management,  
 
scope of data transmitted: client’s name, contact 
person’s name, function, contact details (e-mail 
address and telephone number),  
 
 

B. Processing of personnel data 
data processor: S.C Pro Strategy Expert Contab 
S.R.L 
address: Sediul str. Nicolae Balcescu 
nr.29/9.Tg.Mures, Jud.Mures  
Office of Trade Register No. J26/836/2008 
Tax code: RO23820417 
 
activity correlated with data processing: payroll, 
personal records, operation of the REVISAL 
register,  
 
 
 
scope of data transmitted: name, date of birth, 
number of social insurance, personal identification 
number, address, residence address, bank account 
number, e-mail address, medical data. 
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Responsabil cu protecția datelor: Kiss Barna, Director 

Operațiuni. 

 

 

Anexa nr. 1.  DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE 

Anexa nr. 2. SCRISOARE RĂSPUNS PENTRU CV-URILE 

RECEPȚIONATE 

Anexa nr.3. CONȚINUT LINK WEBSITE CU PRIVIRE 

LA INFORMARE ȘI EXPRIMAREA 

CONSIMȚĂMÂNTULUI 

PERSOANELOR ALE CĂROR CV-URI 

SUNT PRELUCRATE ȘI PENTRU 

Anexa nr. 4. SCRISOARE RĂSPUNS PENTRU CV-URILE CE NU 

SOSESC  DE LA PERSOANA VIZATĂ  

Anexa nr. 5. DECLARAȚIA ANGAJATULUI ÎN CAZUL UNEI 

RECOMANDĂRI (CV) 

Anexa nr. 6. NOTĂ INFORMATIVĂ PENTRU ANGAJAȚI CU 

PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR  

Anexa nr. 7. DECLARAȚIA ANGAJATULUI 

Anexa nr. 8. NOTĂ INFORMATIVĂ PENTRU CLIENȚI PRIVIND 

PROTECȚIA DATELOR REFERITOR LA DATELE CU 

CARACTER PERSONAL CE SUNT PRELUCRATE ÎN 

CONTEXTUL ACTIVITĂȚII DE PRESTĂRI SERVICII 

 

Anexa nr. 9. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA 

DATELOR CE TREBUIE ÎNCĂRCATĂ PE PAGINA 

DE INTERNET  

Anexa nr. 10. INFORMARE CE SE VA AFIȘA LA GHIȘEELE 

(PUNCTELE) ONLINE 

Anexa nr. 11.  DIRECTIVE DE PROTECȚIE A DATELOR ÎN 

LEGĂTURĂ CU COLECTAREA DE DATE DE PE 

ANUMITE FORUMURI  
 

Internal data protection responsible: Kiss Barna, 

Operations Manager 

 

 

 

Annex no. 1.  PRIVACY STATEMENT 

Annex no. 2. RESPONSE LETTER FOR THE RECEIVED 

CVS 

Annex no. 3. WEBSITE LINK CONTENT ON 

INFORMATION AND 

EXPRESSING CONSENT OF 

PERSONS WHOSE CVS ARE 

PROCESSED FOR FUTURE 

COMMUNICATIONS AND FOR 

Annex no. 4. RESPONSE LETTER FOR CVS THAT ARE 

NOT RECEIVED FROM THE DATA SUBJECT  

Annex no. 5. EMPLOYEE STATEMENT IN THE CASE OF 

A RECOMMENDATION (CV) 

Annex no. 6. INFORMATION NOTE FOR EMPLOYEES 

REGARDING DATA PROTECTION  

Annex no. 7. EMPLOYEE’S STATEMENT 

Annex no. 8. INFORMATIVE NOTE FOR CLIENTS 

REGARDING THE DATA PROTECTION OF 

PERSONAL DATA THAT ARE PROCESSED 

IN THE CONTEXT OF THE ACTIVITY OF 

PROVIDING SERVICE 

Annex no. 9. INFORMATION NOTE ON DATA 

PROTECTION TO BE UPLOADED TO THE 

WEBSITE  

ANNEX NO.   10.  INFORMATION NOTE ON DATA 

PROTECTION TO BE UPLOADED TO THE 

WEBSITE  
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Anexa nr. 12. CLAUZE DE PROTECȚIE A DATELOR - 

PRELUCRARE A DATELOR CARE TREBUIE 

INCLUSE ÎN CONTRACTE 

Anexa nr 13.EVIDENȚĂ PRELUCRĂRILOR DE DATE ȘI 

PROCEDURA PRIVIND  INCIDENTELE DE 

SECURITATE A DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL  

Anexa nr. 14.  CONTRACT DE PRELUCRARE DATE - 

MODEL CONTRACT PRIVIND 

PRELUCRAREA DE DATE CU 

CARACTER PERSONAL  CARE SE 

INCHEIE CU TERȚI – COLABORATORI, 

FURNIZORI EXTERNI – 

IMPUTERNICITII OPERATORULUI/ 

DATA PROCESSING AGREEMENT 

 

Anexa nr. 15. MODELUL REGISTRULUI DE EVIDENȚĂ A 

ACTIVITĂȚILOR DE PRELUCRARE 

 

Anexa nr. 16. MODELUL REGISTRULUI DE EVIDENȚĂ A 

ACTIVITĂȚILOR DE PRELUCRARE 

DESFĂȘURATE ÎN NUMELE OPERATORULUI 

 

 

Annex no. 11.  DATA PROTECTION DIRECTIVES 

REGARDING THE COLLECTION OF DATA 

FROM CERTAIN FORUMS  

Annex no. 12. DATA PROTECTION CLAUSES - DATA 

PROCESSING TO BE INCLUDED IN 

CONTRACTS 

Annex. no 13. RECORD OF DATA PROCESSING AND 

THE PROCEDURE REGARDING THE 

INCIDENTS OF SECURITY OF PERSONAL 

DATA  

Annex no. 14. DATA PROCESSING AGREEMENT- 

AGREEMENT MODEL 

CONCERNING THE PROCESSING 

OF PERSONAL DATA THAT IS 

CONCLUDED WITH THIRD 

PARTIES – COLLABORATORS, 

EXTERNAL SUPPLIERS – 

PROCESSORS/ DATA 

PROCESSING AGREEMENT 

 

Annex no. 15. THE MODEL OF THE REGISTER OF 

PROCESSING ACTIVITIES 

 

Annex no. 16. MODEL OF THE REGISTER OF 

RECORDS ON THE PROCESSING 

ACTIVITIES CARRIED OUT ON BEHALF 

OF THE OPERATOR 

 

 

 


