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NOTĂ DE INFORMARE
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA (în continuare ROMPREST), cu sediul social în Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1,
inegistrata la ORC cu nr. J40/3673/2011, cod fiscal RO 13788556, prelucrează datele furnizate de dumneavoastră, în conformitate cu normele și
principiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date (GDPR) și a legislației române aplicabile.
În conformitate cu dispozițiile legale în vederea instituirii garanţiilor adecvate pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale
persoanei vizate, ROMPREST a desemnat un responsabil cu protecția datelor care poate fi contactat la gdpr@romprest.ro .
Scopul prelucrării
În contextul pandemiei de coronavirus, precum și al măsurilor legale impuse de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență ca urmare a
instituirii stării de urgență pe teritoriul României, pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și managementul consecințelor, în scopul implementării
obligațiilor legale, asigurării securității și sănătății angajaților dar si pentru asigurarea caracterului permanent și continuității serviciilor de utilități
publice pentru populație, ROMPREST prelucrează categorii speciale de date cu caracter personal ale angajaților (date privind starea de sănătate).
Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate cu responsabilitate în conformitate cu principiul "legalității, echității și transparenței" pentru
executarea relației contractuale, îndeplinirea obligațiilor legale, efectuarea comunicărilor și în interes legitim.
Interesul legitim al operatorului este realizarea activităților necesare serviciilor de utilități publice pentru care ROMPREST a fost legal înființată.
ROMPREST prelucrează numai categoriile de date cu caracter personal adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile
menționate mai sus cu instituirea de garanţii adecvate pentru drepturile fundamentale şi interesele persoanei vizate.
Temeiul juridic al prelucrării
Temeiul juridic al prelucrării datelor, raportat la fiecare scop în parte, este reprezentat de:
art. 9 alin. (2) lit. i) din GDPR – ”prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi protecţia
împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale
şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate şi specifice
pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate, în special a secretului profesional”
art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR – ”prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”;
art. 6 alin.(1) lit. f) din GDPR – ”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă”.
Măsuri de Securitate
ROMPREST prelucreză datele cu caracter personal într-un mod ce asigură securitatea adecvată a acestora. În acest sens, au fost implementate
măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a preveni prelucrarea neautorizată sau ilegală, pierderea, distrugerea, deteriorarea
accidentală sau alte prejudicii cu privire la datele cu caracter personal.
Destinatarii datelor cu caracter personal
În funcție de scopurile menționate mai sus, destinatarii datelor cu caracter personal necesare raportat la scopul concret al prelucrării pot fi, după
caz: persoana vizată, angajații ROMPREST cu atribuții specifice scopului prelucrării cu obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate, Primăriile
ariilor administrative teritoriale unde Romprest presteaza activitatea de Salubritate/serviciu de utilitate publica contractat, DSP zonale sau orice
alta autoritate publica cu competenta in domeniu, persoanele împuternicite de ROMPREST care sub directa autoritate a operatorului sunt implicate
în furnizarea unor bunuri și servicii). Orice terțe părți către care dezvăluim datele personale sunt limitate în capacitatea lor de a utiliza datele
personale doar în scopurile specific identificate. Ne vom asigura întotdeauna că orice terțe părți către care dezvăluim date personale sunt supuse
obligațiilor de confidențialitate și de securitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR și cu legislația română aplicabilă.
Datele cu caracter personal colectate nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.
Perioada de stocare a datelor
ROMPREST păstrează datele cu caracter personal conform principiilor legalității, proporționalității și necesității pe o perioada care nu depășește
perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate/prelucrate, iar ulterior, respectiv la expirarea obligațiilor legale ce ne revin
datele vor fi șterse.
Drepturile persoanei vizate
În condițiile prevăzute de Regulament, orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare
sau de ștergere, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei
decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profile. Pentru astfel de solicitări, precum și pentru orice informații suplimentare,
puteți contacta responsabilul cu protecția datelor prin email la adresa gdpr@romprest.ro ori telefonic la numărul: +40 21 306 70 00, sau ne puteți
transmite o cerere scrisă la sediul nostru pe adresa:
Compania Romprest Service SA din B-dul Poligrafiei nr. 1C, et. 3, sector 1, București.
De asemenea, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (
http://www.dataprotection.ro ) și dreptul de a vă adresa justiției.

Compania Romprest Service S.A. este înscrisă în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 18649.
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