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 POLITICA PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE  

IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI  

LIBERA CIRCULATIE A ACESTOR DATE 

 

 

 

In vederea aplicabilitatii prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 

a acestor date, societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.., adopta prezenta Politica pentru 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date, denumita in continuare “Politica”.  

La data emiterii prezentului document, ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.  prelucreaza datele 

caracter personal ale salariatilor sai, ale partenerilor comerciali si va continua sa prelucreze, direct sau prin 

imputerniciti, datele cu caracter personal ale salariatilor si ale clientilor sai, in aceleasi conditii de 

confidentialitate si securitate, cu instituirea de masuri tehnice si organizatorice care sa permita conformarea 

activitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal la noile cerinte ale Regulamentului (UE) 2016/679. 

In sensul prezentului document, termenii si expresiile urmatoare se vor defini astfel: 

✓ "date cu caracter personal" - orice informaţii 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 identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  

✓ "prelucrare" - orice operaţiune sau set de operaţiuni 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 dispoziţie în orice alt 

mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;  

✓ "operator" - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau 

împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci 

când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul 

sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul 

intern; 

✓ "persoană împuternicită de operator" - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt 

organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;  

✓ "destinatar" - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi 

sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, 

autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete 

în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea 

acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a 

datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;  

✓ "consimţământ" al persoanei vizate - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită 

de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără 

echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 
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✓ "încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" - o încălcare a securităţii 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; 

✓ "autoritate de supraveghere" - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal. 

 

 

Prelucrarea efectuata de catre societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., a datelor cu caracter 

personal se realizeza cu respectarea urmatoarelor principii: 

✓ legalitate, echitate si transparenta: datele sunt prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de 

persoana vizata ; 

✓ scop legal, determinat si explicit: datele sunt colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu 

sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri, prelucrarea ulterioara in scopuri de 

arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este 

considerate incompatibila cu scopurile initiale; 

✓ reducerea la minim a datelor – adecvate, relevante, limitate la scop: adica datele sunt adecvate, 

relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate; 

✓ exactitate: datele sunt exacte si, in cazul care este necesar, actualizate; 

✓ limitarea stocarii: datele personale sunt pastrate fix atata timp cat sunt necesare pentru prelucrarea 

asumata; 

✓ integritate si confidentialitate: datele sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a 

datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si 

impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale; 

✓ responsabilitate: toate cele de mai sus sunt documentate si dovedite. 

Conform cerintelor legale in vigoare, inclusiv a celor instituite in cuprinsul Regulamentului (UE) 2016/679, 

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., prelucreaza in coditii de siguranta si numai pentru scopurile 

specificate, datele cu caracter personal puse la dipozitia sa de catre persoane fizice, in cadrul procesului de 

recrutare, in cadrul procesului de ofertare si/sau contractare a diverselor produse si servicii necesare indeplinirii 

obiectului de activitate a societatii si obtinerii de profit.  

Scopurile pentru care ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.., colecteaza si prelucreaza date cu 

caracter personal sunt urmatoarele: 

✓ Prestarea serviciilor necesare indeplinirii obiectului de activitate a societatii si obtinerii de profit 

(analiza oportunitatii si conditiile ofertate, elaborarea contractelor, gestionarea acestor contracte, 

solutionarea eventualeleor divergente specifice domeniului de activitate, emiterea facturilor fiscale si 

recuperarea creantelor scadente si neachitate); 

✓ In scopul respectarii obligatiilor legale, in scop probatoriu si de arhivare; 

✓ Pentru imbunatatirea permanenta a calitatii produselor si serviciilor oferite; 

✓ monitorizare/securitate a persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor societatii; 

✓ gestionare a resurselor umane; 

✓ gestionare a resurselor economico-financiare și administrative. 

Baza legala pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale partenerilor/potentialilor parteneri, 

de catre societatea ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L., pentru fiecare dintre scopurile anterior 

mentionate este: 

✓ Consimtamantul partenerilor/potentialilor parteneri; 

✓ Contractul incheiat cu partenerii, angajatii, fostii angati, si colaboratorilor asimilati acestora si/sau 

cererea de oferta/solicitarea emisa de catre subscrisa sau adresata subscrisei inainte de incheierea 

contractului; 
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✓ Obligatiile legale ce revin societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. in temeiul 

reglementarilor legale; 

✓ Interesul legitim al societatii ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. in sensul prevenirii si 

limitarii pagubelor si prejudiciilor determinate de un potential comportament neconform al 

partenerilului/potentialului partener. In cazul in care prelucrarea datelor se face exclusiv justificat de 

interesul legitim al ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.., se va determina daca, in cazuri 

individuale, exista premisele ca interesele persoanei vizate sa prevaleze, caz in care datele cu caracter 

personal nu vor mai fi procesate in interesul legitim al  

Categoriile de persoane vizate ale caror datele cu caracter personal fac obiectul procesului de prelucrare 

efectuat de catre ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L . sunt urmatoarele: 

✓ Persoane fizice care solicita/emit in nume personal sau in calitate de reprezentanti ai unor entitati 

juridice, oferte de produse si sau servicii; 

✓ Salariati si fost salariati, membrii familiilor acestora – pentru datele prelucrate in scopuri de resurse 

umane, colaboratori, parteneri; 

✓ Persoanele fizice, reprezentantii legali ai partenerilor contractuali ai societatii ADMINISTRARE 

ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. 

✓  Alte categorii ale caror date sunt prelucrate in mod incidental. 

Categoriile de date ce fac obiectul prelucrarii: 

✓ Numele si prenumele; 

✓ Numele și prenumele membrilor de familie; 

✓ Sex; 

✓ Datele din actele de stare civilă; 

✓ Situatie familiala; 

✓ Cetatenia; 

✓ Data si locul nasterii; 

✓ Adresă domiciliu/reședință/date contact; 

✓ Date privind formarea profesională – diplome – studii; 

✓ Datele din permisul de conducere; 

✓ Semnatura; 

✓ Telefon/fax/e-mail; 

✓ Codul numeric personal; 

✓ Coordonate G.P.S.; 

✓ Imagine; 

✓ Seria si numarul actului de identitate. 

Datele cu caracter personal din categoriile cod numeric personal, seria si nr. actului de identitate, sunt colectate 

si prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor 

aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuata de catre  ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L        

presupune orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal ale 

persoanei vizate, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, stocarea, adaptarea 

sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, alaturare, combinare, 

etc. 

Societatea   ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.   nu prelucreaza date cu caracter sensibil, 

respectiv date cu caracter personal care dezvaluie originea rasiala sau etnica, date privind viata sau orientarea 

sexuala. 

Drepturile garantate persoanei vizate in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal sunt 

urmatoarele: 
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✓ Dreptul la informare. Informarea persoanelor vizate este o obligatie a operatorilor aplicabila in 

absolut toate situatiile indiferent de temeiul folosit. Trebuie sa preceada prelucrarea si, daca este cazul, 

obtinerea consimtamantului; 

Informarea trebuie sa fie:  

• intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila; 

• utilizand un limbaj clar si simplu, in special pentru orice informatii adresate in mod specific 

unui copil; 

✓ Dreptul de acces inseamna ca persoana vizata are dreptul de a obtine o confirmare din partea 

operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces 

la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele. 

✓ Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format 

structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise 

direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

✓ Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci 

cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau 

cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter 

personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune prelucrarii in orice 

moment. 

 

✓ Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal 

inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia 

cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate. 

✓ Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) inseamna ca persoana vizata are dreptul de a 

solicita sa i se stearga datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica 

unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care 

au fost colectate sau prelucrate; persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei 

juridic pentru prelucrare; persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa 

prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse 

pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu 

oferirea de servicii ale societatii informationale. 

✓ Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata contesta 

exactitatea datelor, pe o perioada care permite operatorului verificarea corectitudinii datelor; 

prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in 

schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in 

scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in 

instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca 

drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. 

✓ Un drept special al persoanei vizate este acela de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana 

vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.  

✓ Dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor. Operatorul notifica 

persoanele fizice privind incalcarile semnificative in ceea ce priveste securitatatea datelor. Informarea 

trebuie transmisa in limbaj simplu, clar si fara intarziere. Operatorul notifica situatiile autoritatii de 

supraveghere competente in termen de 72 de ore. 

✓ Dreptul la acces in justitie: Orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la autoritatea de 

supraveghere. Autoritatea de supraveghere informeaza reclamantul cu privire la evolutia si rezultatul 

plangerii, inclusiv de posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciara. 

Modalitatea in care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor: 

✓ In scris, prin intermediul formularelor standard: nota de informare privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal, contractul, etc.; 
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✓ Prin afisare la sediul social si la punctele de lucru apartinand societatii; 

✓ Prin afisare pe pagina de internet a societatii www.actives3.ro. 

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele cu caracter personal: 

✓ Autoritati ale statului (autoritati de reglementare si control (ITM, ANI, etc.), autoritati fiscale, etc.); 

✓ Entitati implicate in administrarea contractelor de prestari servicii (ex. serviciile externalizate de 

medicina muncii, SSM, paza si protectie, etc.), in conditii de confidentialitate. 

In cazul transmiterii datelor cu caracter personal catre furnizorii de servicii, acestea vor fi utilizate doar in 

scopurile definite, cu obligativitatea prespectarii prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 si doar conform 

instructiunilor transmise de catre ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. 

Durata prelucrarii. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, inclusiv stocate, atât pe toata perioada 

necesara pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus cat si ulterior pe durata impusa de legislatia in vigoare 

ce reglementeaza obligatiile ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. 

Prevederi speciale legate de minori. Avand in vedere specificul activitatii desfasurate de catre societatea 

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. si scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal,   

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3  S.R.L. nu colecteaza si nu prelucreaza pe scara larga date cu caracter 

personal ale minorilor (persoane cu varsta sub 18 ani). 

 

 

Evidenta activitatilor de prelucrare. Societatea  ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.   intocmeste 

o situatie, in format electronic si fizic, de evidenta a activitatiilor de prelucrare desfasurate sub responsabilitatea 

sa, care cuprinde informatii referitoare la categoriile de date prelucrate, scopul prelucrarii, descrierea 

categoriilor de persoane vizate, categoriile de destinatari carora le-au fost furnizate date, termenele limita de 

prelucrare, etc. 

Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii. ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.               

implementeaza masuri tehnice si organizatorice (non tehnice) adecvate in vederea asigurarii unui nivel de 

securitate a prelucrarii corespunzatoare riscului de acces neautorizat la aceste informatii, astfel: 

Masuri tehnice de securitate: 

✓ La nivel fizic: controlul accesului, clasificarea si marcarea documentelor la nivelul fiecarui palier 

conform separarii atributiilor prin securizarea (incuierea) spatiilor de depozitare a documentelor, 

stabilirea unui perimetru de securitate si asigurarea pazei prin servicii externe specializate. 

✓ La nivel IT: folosirea unui sistem de operare cu licență, activarea unui firewall; pseudonimizarea și 

criptarea datelor; acces restricționat sau pe utilizatori (useri) si parole; 

Masuri non tehnice de securitate: 

✓ La nivel Resurse Umane: organizare interna (separare atributii, inscrieri in fisa postului), instruiri, 

constientizare (informare generala, informare privind sistemele de monitorizare video, informare 

privind sistemele GPS si obligatiile de confidentialitate). 

In cazul in care are loc o incalcare  a securitatii datelor cu caracter personal, persoana desemnata de catre   

ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L.   va notifica acest lucru autoritatii de supravghere fara 

intarzieri nejustificate, in termen de cel putin 72 de ore de la data la care a luat la cunostiinta de aceasta, cu 

exceptia cazului in care este susceptibila sa genereze un risc pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate. 

Totodata va notifica persoana vizata cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal in conditiile 

impuse in Regulamentului (UE) 2016/679. 

 

 

Prezenta Politica pentru protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal 

si libera circulatie a acestor date este adusa la cunostinta tuturor angajatilor, colaboratorilor cu acces la baza de 

date a   ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 S.R.L. sau persoanelor indreptatile, la semnarea contractului 

individual de munca sau la semnarea oricarui alt contract de colaborare sau prestari servicii inainte de accesul la 

date, la cerere si prin afisare pe pagina de internet a societatii www.actives3. 


