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NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN
CONTEXTUL PANDEMIEI DE CORONAVIRUS
Avand in vedere:
•

Prevederile Hotararii de Guvern nr. 935 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea si completarea
anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 856/ 2020 privind prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se
aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

•

Dispozitiile Hotararii cu nr. 856 din 14 octombrie 20 privind prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se
aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

•

Masurile impuse prin Ordinul nr. 874 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativitatii purtarii
mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru
prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta, precum si prin Anexa
la acesta;

•

Recomandarile emise de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in data de 10 martie 2020, in
contextul pandemiei de Coronavirus;

•

Aplicarea, incepand cu anul 2018, a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date (denumit in continuare „Regulamentul”) si a Legii nr. 190/ 2018 privind
aplicarea Regulamentului;

•

Faptul ca ROMPREST depune diligentele necesare in scopul asigurarii securitatii si sanatatii
angajatilor sai, dar si a vizitatorilor sediului si punctelor de lucru ale Companiei, in contextul
epidemiologic actual;

•

Faptul ca se doreste asigurarea caracterului permanent si a continuitatii serviciilor de salubrizare
prestate de ROMPREST pentru clientii sai
Compania Romprest Service S.A. este înscrisă în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 18649.

ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO/IEC 27001:2018 | ISO 45001:2018

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA (denumita in continuare “ROMPREST”) cu sediul
in Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Poligrafiei, Nr. 1C, Etaj 3, inregistrata la ONRC sub nr.
J40/3673/2011 si avand CUI 13788556, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor
dumneavoastra personale in contextul pandemiei de Coronavirus si despre drepturile pe care le
aveti, in calitate de persoana vizata, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, respectiv
Regulamentul 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR)
si Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului 679/2016.
1. CINE PRELUCREAZA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER
PERSONAL?
COMPANIA ROMPREST SERVICE SA actioneaza in calitate de Operator de date cu caracter
personal.
In cazul in care exista intrebari legate de continutul prezentei informari, va puteti adresa catre
responsabilul cu protectia datelor personale (DPO) desemnat la nivelul ROMPREST, prin
transmiterea unei solictari scrise.
Solicitarea va fi transmisa la adresa de e-mail: gdpr@romprest.ro sau prin posta, la urmatoarea
adresa: Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Poligrafiei, Nr. 1C, Etaj 3.
Persoanele care transmit astfel de solicitari catre ROMPREST sunt rugate sa mentioneze in
subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor Covid19”, „GDPR Coronavirus”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu
prioritate.
In calitate de persoana vizata, veti primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea
documentului catre ROMPREST, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii
exceptionale. In aceste cazuri, va asiguram de faptul ca veti fi informat in mod corespunzator
cu privire la acest termen.
2. DEFINITII
Ø „Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica
identificata sau identificabila. In sensul prezentei note de informare, notiunea de date cu
caracter personal se refera la datele salariatilor Operatorului si la datele vizitatorilor
sediului sau punctelor de lucru ale Operatorului;
Ø „Prelucrarea datelor cu caracter personal” sau „prelucrarea datelor”, inseamna orice
operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate,
cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
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modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea
sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea,
stergerea sau distrugerea;
Ø „Operator” inseamna persoana fizica sau juridica care, singur sau impreuna cu altii,
stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In sensul
prezentei note de informare, Operatorul de date este ROMPREST;
Ø „Persoana vizata” inseamna persoana fizica la care se refera datele personale prelucrate,
iar in prezenta nota de informare se refera la angajati ai Operatorului, precum si la
vizitatori ai sediilor si punctelor de lucru ale acestuia;
Ø „Parte terta” inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau
organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si
persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de
operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal;
Ø „Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal” inseamna o incalcare a securitatii
care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau
divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate
intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea. Constatarea acestei situatii,
reprezinta in fapt constarea unui „Incident de securitate”;
Ø “Autoritatea de supraveghere” inseamna Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
3. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
In contextul epidemiologic actual in care a fost adoptata la nivel national o serie de masuri de
prevenire a raspandirii infectarii cu SARS-CoV-2 ROMPREST, in calitate de operator de date
cu caracter personal, in conformitate cu cerintele legale privind asigurarea securitatii si
sanatatii la locul de munca, cu dispozitiile adoptate in contextul declararii starii de alerta la
nivel national, dar si cu prevederile nationale si europene privind prelucrarea datelor cu
caracter personal, a implementat o serie de masuri in scopul asigurarii securitatii si sanatatii
angajatilor sai, precum si a vizitatorilor sediului sau punctelor de lucru ale ROMPREST, dar
si pentru garantarea unei continuitati in prestarea serviciilor catre clienti.
In acest sens, ROMPREST prelucreaza categorii speciale de date cu caracter personal ale
angajatilor sai, respectiv ale vizitatorilor, care sunt reprezentate de date privind starea
acestora de sanatate.
ROMPREST doreste sa asigure persoanele vizate ca prelucreaza numai acele categorii de date
cu caracter personal adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile
descrise mai sus, cu instituirea de garantii adecvate pentru drepturile fundamentale si
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interesele persoanei vizate si cu respectarea principiilor legalitatii, echitatii, transparentei,
reducerii la minimum a datelor, exactitatii, limitarii legate de stocare, integritatii si
confidentialitatii, prevazute de art. 5, alin. (1) din GDPR.
4. TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal apartinand persoanelor vizate sunt prelucrate in baza
urmatoarelor temeiuri legale:
a) art. 9 alin. (2) lit. i) din GDPR – prelucrarea este necesara din motive de interes public in
domeniul sanatatii publice, cum ar fi protectia impotriva amenintarilor transfrontaliere
grave la adresa sanatatii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate si siguranta a
asistentei medicale si a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, in temeiul
dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede masuri adecvate si specifice pentru
protejarea drepturilor si libertatilor persoanei vizate, in special a secretului profesional;
b) art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR – prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei
obligatii legale care ii revine operatorului.
Potrivit dispozitiilor Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, Operatorul, in
calitate de angajator, are obligatia generala de a asigura supravegherea corespunzatoare a
sanatatii lucratorilor in functie de riscurile privind sanatatea si securitatea in munca, inclusiv
privitor la acele riscuri generate de pandemia de SARS-CoV-2.
Totodata, Hotararea 355/2007 prevede ca angajatorul trebuie sa efectueze examene medicale
periodice, in vederea depistarii bolilor care constituie risc pentru viata si sanatatea celorlalti
lucratori la acelasi loc de munca, precum si a bolilor care constituie risc pentru securitatea
unitatii, pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care lucratorul vine in contact
prin natura activitatii sale, iar Recomandarile emise de Ministerului Muncii si Protectiei
Sociale intaresc obligatia Operaorului, in calitate de angajator, de a infoma autoritatea
competenta (DSP) cu privire la starea de sanatate a angajatilor in contextul pandemiei.
c) art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR – prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime
urmarite de operator sau de o parte terta.
Interesele legitime urmarite de Operator se refera la crearea unui mediu de lucru sigur, care
sa ofere angajatilor posibilitatea indeplinirii atributiilor in scopul asigurarii continuitatii
prestarii de servicii catre beneficiari. De asemenea, ROMPREST intreprinde toate actiunile
necesare crearii unui mediu sigur nu doar pentru angajatii sai, ci si pentru vizitatorii punctelor
de lucru sau sediului Operatorului.
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5. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

ROMPREST prelucreza datele cu caracter personal apartinand persoanelor vizate cu
respectarea tuturor dispozitiilor legale in vigoare, astfel incat sa asigure confidentialitatea si
securitatea acestora. In acest sens, la nivelul Operatorului au fost implementate toate masurile
tehnice si organizatorice necesare pentru a preveni o prelucrare neautorizata sau ilegala,
precum si alte incidente de securitate ca pierderea, distrugerea sau deteriorarea accidentala a
datelor.
a) Datele cu caracter personal apartinand angajatilor sunt prelucrate in contextul indeplinirii
obligatiei legale a Operatorului, in calitate de angajator, de informare a Directiei de
Sanatate Publica cu privire la aparitia cazurilor de Covid-19 la nivelul acestuia, precum si
de efectuare a triajului epidemiologic la intrarea in spatiul de lucru al angajatului.
Categoriile de date care fac obiectul prelucrarii se refera la:
Ø nume, prenume;
Ø loc de munca/ departament;
Ø numar de telefon;
Ø adresa de e-mail;
Ø date privind starea de sanatate (aceste date se pot referi la masurarea temperaturii,
simptome prezentate de angajat, rezultatul la testarea efectuata in scopul identificarii
infectarii cu SARS-CoV-2, calitatea de contact/ contact direct cu o persoana infectata,
date despre perioada de izolare etc.)
b) Datele personale apartinand vizitatorilor, care sunt colectate prin completarea
formularului referitor la informatii in legatura cu Covid-19 la momentul vizitarii
sediului/ punctelor de lucru ale ROMPREST si care fac obiectul prelucrarii se refera
la:
Ø date privind starea de sanatate (masurarea temperaturii, fara stocarea acestor date)

6. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Anumite date cu caracter personal, adecvate, relevante si limitate scopului pentru care sunt
prelucrate, pot fi comunicate catre urmatoarele categorii de destinatari: angajatii ROMPREST
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care detin atributii specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal, instruiti in acest sens
periodic si care respecta cerintele politicilor si procedurilor interne de prelucrare aplicabile la
nivelul Operatorului, dar si ale prevederilor legislatiei aplicabile in materie, autoritatile
publice avand competenta in domeniul sanatatii (spre exemplu, DSP), anumiti beneficiari ai
serviciilor ROMPREST (spre ex, primarii), precum si catre alte autoritati si institutii publice,
la solicitarea acestora.
ROMPREST garanteaza fiecarui angajat si vizitator ca dezvaluirea datelor cu caracter personal
se realizeaza numai in baza prevederilor legale aplicabile in materia protectiei datelor,
Operatorul depunand toate diligentele in a asigura un transfer de date securizat.

7. TRANSFER INTERNATIONAL DE DATE PERSONALE

Datele cu caracter personal apartinand salariatilor, respectiv vizitatrilor ROMPREST, nu fac
obiectul unui astfel de transfer.

8. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ROMPREST pastreaza datele cu caracter personal ale angajatilor sai atata timp cat este necesar
scopului pentru care au fost prelucrate, precum si in conformitate cu cerintele legale, iar
ulterior, respectiv la expirarea obligatiilor legale de arhivare, datele vor fi sterse/eliminate din
evidentele societatii.
9. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 si cu Legea nr. 190/2018, in calitate de
persoana vizata, aveti posibilitatea sa va exercitati urmatoarele drepturi cu privire la
prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:
Ø DREPTUL DE A FI INFORMAT, prevazut de art. 13 – 14 din Regulamentul UE nr.
679/2016: Prin prezenta notificare se furnizeaza toate informatiile necesare privind
prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre ROMPREST;
Ø DREPTUL DE ACCES LA DATE: Potrivit art. 15 din Regulamenul 679/2016, puteti solicita
in scris o confirmare a faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt
prelucrate de ROMPREST;
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Ø

DREPTUL DE RECTIFICARE: Puteti solicita rectificarea datelor cu caracter personal
inexacte, incomplete sau modificate (ex. schimbare adresa/nume etc.), in baza art. 16 din
Regulament;

Ø

DREPTUL DE STERGERE: Conform art. 17 din Regulamentul 679/2016, puteti solicita
stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, numai in anumite situatii si cu
respectarea dispozitiilor legale (ex. datele nu mai sunt necesare potrivit scopului pentru
care au fost prelucrate etc.). In situatia in care ROMPREST nu este obligata sa dea curs
solicitarii de stergere a datelor, refuzul va fi motivat;
Ø DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII: Persoana vizata are dreptul de a
obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in situatia in care se aplica
unul din urmatoarele cazuri:
Ø a)persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite
operatorului sa verifice exactitatea datelor;
Ø b)prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter
personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
Ø c)operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar
persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in
instanta; sau
Ø d)persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1)
GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale
operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

Ø DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR: Puteti solicita ca datele dumneavoastra cu
caracter personal sa fie portate catre un alt operator, insa doar daca prelucrarea se bazeaza
pe consimtamantul expres si daca prelucrarea se face prin mijloace automatizate. De
prinicipiu, in cadrul relatiilor de munca din cadrul ROMPREST, nu sunt indeplinite
cerintele legale pentru exercitarea acestui drept. Cu toate acestea, ROMPREST asigura
mijloacele necesare exercitarii acestui drept in baza indeplinirii cumulative a cerintelor
prevazute de GDPR si daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la
portabilitatea datelor este prevazut de art. 20 din Regulament;
Ø DREPTUL LA OPOZITIE: Conform art. 21 din Regulamentul 679/2016, va puteti opune
prelucrarii a datelor cu caracter personal doar in situatia prelucrarii efectuata in interesul
legitim al operatorului;
Ø DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL UNEI DECIZII BAZATE EXCLUSIV PE
PRELUCRAREA AUTOMATA, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI: Va puteti opune
in orice moment unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv crearea
de profiluri, dar numai atunci cand decizia respectiva produce efecte juridice care va
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privesc sau afecteaza intr-o masura semnificativa. De principiu, in cadrul relatiilor de
munca din cadrul ROMPREST, nu sunt indeplinite cerintele legale pentru exercitarea
acestui drept. Cu toate acestea, ROMPREST asigura mijloacele necesare exercitarii acestui
drept in baza indeplinirii cerintelor prevazute de GDPR;
Ø DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE: Potrivit at. 77 din Regulament, fara a aduce
atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, aveti dreptul de a va adresa
cu o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal (Mun. Bucuresti, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1) in orice moment, in
cazul in care considerati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal
incalca prevederile Regulamentului.
Pentru exercitarea acestor drepturi precum si pentru informatii suplimentare, va puteti adresa
Responsabilului cu Protectia Datelor Personale din cadrul ROMPREST, prin transmiterea unei
solicitari la adresa de e-mail: gdpr@romprest.ro sau prin posta, la adresa COMPANIA
ROMPREST SERVICE SA, Bucuresti, Sector 1, Bdul Poligrafiei, Nr. 1C, Etaj 3. In subiectul emailului/ pe plic se va insera mentiunea “Drepturi GDPR”, astfel incat aceste solicitari sa
poata fi tratate cu prioritate.
10. SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal in mod individual, acestea fiind furnizate
in mod voluntar atat de angajati, cat si de vizitatorii sediului/ punctelor de lucru, in baza
temeiurilor de prelucrare identificate in continutul prezentei informari.
Prezenta nota de informare a fost transmisa/ facuta publica de ROMPREST, in vederea indeplinirii
obligatiei de informare care ii revine societatii in calitate de operator de date cu caracter personal.
Continutul prezentei note de informare face parte din planul de conformare ROMPREST 2020-2021.
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