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Anexa 4

Declarație
ție privind confidențialitatea datelor cu caracter
personal

Date de identificare

Modul în care gestionăm datele și drepturile dvs. Informații în conformitate
cu Articolele 13, 14 și 21 din Regulamentul General privind Protecția
Datelor cu Caracter Personal (RGPD)
Prin prezenta vă informăm cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (prin „dumneavoastră”
„dumneavoas
întelegem: persoana care
semnează prezenta declaraţie, în nume propriu şi ca reprezentant legal sau convenţional
convenţional al unei entităţi, precum şi entitatea însăşi) de către noi, PUBLISERV
SA, precum și drepturile și pretențiile dvs. în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.
Datele prelucrate în scopuri specifice și modul în care acestea
aces
sunt utilizate se determină
ă în mod decisiv de serviciile solicitate de dvs. sau care au fost
convenite cu dvs. într-un contract (de exemplu, într-un
un contract de vânzare mixturi asfaltice, de astfaltare, de eliberare avize, etc)
etc
1. Cine este responsabil de
prelucrarea datelor și pe cine pot
contacta?

2. Ce surse și date utilizăm?

Operatoriide
de date sunt:
PUBLISERV SA
Str. Muncii, nr.3
Piatra Neamț,
Neam 610168, Neamț
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PIATRA NEAMȚ
NEAM
Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8,
6
Piatra Neamţ, 610101, Neamț
PUBLISERV SA aparține
apar
CONSILIULUI LOCAL PIATRA NEAMȚ care efectuează la nivel central sarcinile de
prelucrare a datelor în numele tuturor întreprinderilor aparținând
apar
CL,, utilizând sisteme
s
de prelucrare a datelor
determinând scopurile și mijloacele de prelucrare
ucrare a datelor cu caracter personal (Art. 4 pct.
pct 7 RGPD).
Coordonatorul nostru de protecție
protecție a datelor poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail:
e
control.intern@publiserv.eu
Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le primim de la dvs. (inclusiv date cu privire la
asociaţii/acţionarii/reprezentanții/garanţíi entităţii pe care o reprezentaţi) în scopul relației noastre de afaceri. În
asociaţii/acţionarii/reprezentanții/garanţíi

3. În ce scopuri (Scopul Prelucrării)
și în temeiul cărei baze legale
prelucrăm datele dvs.?
3.1 Pentru respectarea obligațiilor
contractuale (Art. 6 alin. 1 litera b din
RGPD)
3.2 În contextul evaluării comparative a
intereselor (Art. 6 alin. 1 litera f din
RGPR)

3.3 În baza consimțământului dvs. (Art. 6
alin. 1 litera a din RGPD)

4. Cine primește datele cu caracter
personal furnizate de mine?

plus, prelucrăm – în măsura în care este necesar pentru furnizarea Serviciului nostru – date cu caracter personal
pe care le-am primit de la alte terțe părți, în măsura permisă de lege (de ex. pentru executarea comenzilor, pentru
executarea contractelor sau pe baza unui consimțământ acordat de dvs.).
Notă importantă: Dacă bunul transferat către dvs. spre utilizare în baza unui contract, colectează, prelucrează
sau utilizează date, sunteți singurul responsabil, în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor,
cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectați, prelucrați sau le utilizați prin intermediul bunului.
Datele cu caracter personal relevante (ale dumneavoastra, ale asociaţilor/acţionarilor/reprezentanților entităţii pe
care o reprezentaţi, după caz) sunt datele personale (numele, adresa și alte date de contact, data și locul nașterii
și naționalitatea), datele de identificare (de ex. datele înscrise în Cartea de Identitate) și datele de autentificare (de
ex. specimenul de semnătură) precum și alte date similare categoriilor menționate mai sus.
Notă importantă: Prin furnizarea datelor asociaţilor/acționarilor/reprezentanților/garanţílor entităţii vă asumați
răspunderea obținerii consimțământului acestora, dacă este necesar, și a informării acestora cu privire la conținutul
prezentei declarații, transmiterea datelor personale ale acestora către PULISERV SA, modul de gestionare a
datelor de către PUBLISERV SA descris în prezentul document și cu privire drepturile acestora în legătură cu
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului General European privind
Protecția Datelor cu Caracter Personal (RGPD) și a altor reglementări naționale aplicabile.
Datele cu caracter personal (Art. 4 pct. 1 RGPD) sunt prelucrate în special pentru executarea contractelor și de a
executa comenzile dumneavoastră.
Pentru mai multe informații cu privire la scopul prelucrării datelor, vă recomandăm consultați documentele relevante
aferente contractului.
În măsura în care este necesar, prelucrăm datele furnizate de dvs. dincolo de executarea contractului strict în scopul
satisfacerii unor interese legitime urmărite de noi sau de către terți: Exemple:
 Exercitarea unui drept în justiție sau apărarea în caz de litigii;
 Asigurarea securității IT și a operațiunilor IT ale PUBLISERV SA;
 Prevenirea și investigarea infracțiunilor;
 Monitorizarea video servește la colectarea probelor în cazul săvârșirii de infracțiuni. Aceasta contribuie astfel la
protejarea clienților și a angajaților și la exercitarea drepturilor proprietarului;
 Măsuri pentru asigurarea securității clădirii și a instalațiilor (de ex. controlul accesului);
 Măsuri pentru asigurarea exercitării drepturilor proprietarului;
 Măsuri pentru managementul afacerii și dezvoltarea ulterioară a serviciilor și produselor.
În măsura în care ne-ați acordat Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite scopuri,
criteriile privind legalitatea acestei prelucrări sunt îndeplinite în baza Consimțământului dvs. Consimțământul acordat
poate fi revocat în orice moment. Acest lucru se aplică și retragerii declarațiilor de consimțământ, care ne-au fost
acordate înainte de intrarea în vigoare a RGPD, și anume înainte de 25 mai 2018.
Vă rugăm să rețineți că revocarea are efect numai pentru viitor. Orice prelucrare care a avut loc înainte de revocare
consimțământului nu este afectată de aceasta.
PUBLISERV SA primește datele furnizate de dvs. dacă trebuie să îndeplinească toate obligațiile contractuale și
legale, sau dacă este permis în urma evaluării comparative a intereselor în conformitate cu articolul 6 alin. 1 litera f

5. Cât timp vor fi stocate datele mele?

6. Sunt transferate datele către o țară
terță sau o organizație internațională?
7. Care sunt drepturile mele de
protecție și de confidențialitate a
datelor?
8. Am obligația de a furniza date?

9. În ce măsură se adoptă, după caz,
decizii automate?

din RGPD. Persoanele împuternicite de operator (conform Art. 28 RGPD) pot primi date pentru scopurile specificate.
Cu privire la dezvăluirea datelor către destinatari din afara PUBLISERV SA cea din urmă este obligată să păstreze
confidențialitatea în ceea ce privește toate datele. Alte societăți aparținând CONSILIULUI LOCAL PIATRA NEAMȚ
pot dezvălui informații despre dvs. numai atunci când prevederile legale o impun sau v-ați acordat consimțământul
către acesta care este astfel autorizat să furnizeze informaţii şi date personale. Sub rezerva acestor condiții
prealabile, destinatarii de date cu caracter personal pot, de exemplu, fi:
– instituții și autorități publice atunci când există o obligație statutară sau legală de a proceda astfel;
– alte instituțiisau unități similare cărora le transmitem date cu caracter personal pentru desfășurarea relației de
afaceri cu dvs.
Alți destinatari pot fi acele entități pentru care ați acordat consimțământul dvs. prin semnarea Acordului de
Consimțământ pentru transmiterea datelor sau în legătură cu care ați exonerat PUBLISERV SA şi CONSILIUL
LOCAL PIATRA NEAMȚ de respectarea obligațiilor de confidențialitate conform contractului sau Acordului de
Consimțământ.
În măsura în care este necesar, prelucrăm și stocăm datele furnizate de dvs. cu caracter personal pe durata relației
noastre de afaceri, care de ex. include, de asemenea, selectarea și prelucrarea unui contract. În acest sens, trebuie
remarcat faptul că relația noastră de afaceri este o obligație continuă care ar putea fi menită să dureze mai mulți ani.
În plus, suntem supuși diferitelor obligații de păstrare și arhivare, care rezultă, printre altele, din Codul Civil, din Codul
fiscal,etc. Perioadele de păstrare sau de arhivare specificate în acestea pot ajunge până la 10 ani.
Datele nu sunt transferate către țări terțe. În cazul în care este cerut de lege, vă vom informa separat cu privire la
orice detalii.
Orice persoană vizată are dreptul de acces la datele cu caracter personal în conformitate cu Art. 15 RGPD, dreptul
la rectificare în conformitate cu Art. 16 RGPD, dreptul la ștergerea datelor în conformitate cu Art. 17 RGPD, dreptul
la restricționarea prelucrării în conformitate cu Art. 18 RGPD și dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu
Art. 20 RGPD. În plus, există dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor
(Art. 77 RGPD).
În scopul relației noastre de afaceri, sunteți obligat să furnizați numai acele date cu caracter personal care sunt
necesare pentru stabilirea, desfășurarea și încetarea unei relații de afaceri sau datele pe care suntem obligați să le
colectăm în baza prevederilor legale. Fără aceste date, vom fi, de regulă, obligați să refuzăm încheierea contractului
sau executarea comenzii sau nu vom putea continua să executăm un contract existent și ne putem vedea obligați să
îl reziliem.Dacă nu ne furnizați informațiile și documentele necesare, nu ni se permite să stabilim relația de afaceri
dorită de dvs.
Pentru stabilirea și desfășurarea unei relații de afaceri, noi în principiu nu utilizăm niciun proces decizional
automatizat. În cazul în care utilizăm acest proces de la caz la caz, vă vom informa separat în mod corespunzător,
dacă acest lucru este impus de lege (Art. 22 alin. 2 RGDP).

