POLITICA PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Scop
Prezenta politica are scopul de a prezenta modul in care S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L.,
colecteaza, prelucreaza si stocheaza datele cu caracter personal, in conformitate cu legislatia
Romaniei si a Uniunii Europene in special in conformitate cu Regulamentul General de Protectia
Datelor (RGPD) adoptat de Parlamentul European si de Consiliul European la 27 Aprilie 2016 si
cu legislatia romana privind protectia datelor cu caracter personal ce se aplica in Romania.
Scopul aplicarii prezentei politici este protejarea tuturor persoanelor fizice care intra in contact
S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L.

2. Domeniul de aplicare
In cadrul S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L., aceasta politica de protectie a datelor cu caracter
personal se aplica:
•
•
•
•

angajatilor
colaboratorilor
oricarui client (actuali, fosti sau oricarui potential client) care solicita informatii, oferte sau
face sesizari
oricarei persoane din cadrul organizatiilor sau care reprezinta organizatiile care solicita
informatii sau oferte de la S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L..

3. Principiile care guverneaza prelucrarea datelor cu caracter personal
•

•
•
•
•
•

Colectarea datelor personale se face numai in scopurile specificate, explicite si
legitime. Datele nu vor fi procesate catre terti intr-o maniera incompatibila cu acele
scopuri.
Datele personale vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizate.
Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si
transparenta.
Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce
asigura securitatea necesara.
Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care acest
lucru este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor.
Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea
si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor, cat
si de la dreptul de portabilitate al datelor.

4. Definitii
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor –
GDPR) ce a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018:
Datele cu caracter personal sunt orice informație care se refera la o persoana fizica
identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi
identificata direct sau indirect. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei
anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. Exemple de date cu caracter
personal: un nume si prenume; o adresa de domiciliu; o adresa de e-mail, cum ar fi
prenume.nume@societate.com; un numar de act de identitate; date privind locatia; o adresa de
protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie.
Prelucrarea inseamna orice operatie sau set de operatii 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 modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea
sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea
sau distrugerea.
Stocarea păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal colectate.
S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L. considera toate datele cu caracter personal colectate ca fiind
confidentiale si va face tot posibilul sa le stocheze in siguranta si sa le prelucreze cu atentie. Nu
va oferi informatii unor parti terte decat in conditiile respectarii reglementarilor aplicabile.

5. Datele cu caracter personal sunt reprezentate de:
•
•

•

•

pentru angajatii sau reprezentantii clientilor persoane juridice:
o nume, prenume, functie, semnatura, adresa, e-mail, telefon;
pentru persoane fizice /clienti S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L. sau care solicita
informatii, oferte sau care fac sesizari:
o nume, prenume, CNP, functie, semnatura, adresa, e-mail, telefon;
pentru angajatii S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L.:
o nume, prenume, sex, data nasterii, functie, semnatura, CNP, nationalitate, starea
civila, adresa, e-mail, telefon, educatie si training, calificari, certificari, date cu
caracter personal privind sanatatea, date aferente conturilor bancare pentru a se
putea efectua platile pentru munca depusa;
pentru alte persoane cu care S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L. intra in contact
accidental (ex. persoane din cladirea unde se afla sediul societatii):
o nume, prenume, sex, data nasterii, functie, semnatura, CNP, adresa, e-mail,
telefon, educatie si training, calificari, certificari, date cu caracter personal privind
sanatatea, date aferente conturilor bancare pentru a putea efectua platile pentru
munca depusa.

6. Scopul colectarii datelor cu caracter personal
Colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal este permisa doar pentru
urmatoarele motive, in acord cu legislatia in vigoare:
•
•
•
•
•

Derularea activitatilor organizatiei in conditiile contractuale si comerciale legale (de
personal sau cu alte parti – clienti/beneficiari/funizori/parteneri de afacere);
Operațiuni de ofertare/contractare/facturare, in limitele reglementarilor comerciale;
Conformarea cu legile in vigoare in cadrul carora se solicita informatii cu caracter
personal;
Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor;
Datele care se transmit prin în format fizic sau digital, prin intermediul mesajelor e-mail
sau prin telefon.

S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L. nu va prelucra date cu caracter personal in absenta unuia din
motivele de mai sus.

7. Transmiterea datelor cu caracter personal
Confidențialitatea datelor personale reprezinta unul dintre cele mai importante aspecte din punct
de vedere al securitatii personale. Nu se transmit aceste date catre terte parti decat daca este
necesar, și numai datele ce se incadreaza in conditiile legale aplicabile.
Atunci cand se impune pentru siguranta activitatilor organizatiei, comunicarea acestor date cu
caracter personal se poate face catre terte parti cum ar fi:
•
•
•

autoritatilor judiciare/de investigatii, cum ar fi politia, procurorilor publici, tribunalelor si
organismelor de arbitrare/mediere, la cererea expresa si legala a acestora;
avocatilor sau executorilor judecatoresti, de exemplu, in caz de insolventa, faliment sau
de recuperare a datoriilor catre S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L. neachitate;
in alte situatii prevazute expres in legislatia/reglementarile aplicabile.

6. Drepturile persoanelor interesate de politica GDPR si respectarea
acestora
a. Acces, Informare, Rectificare și Obiectie
Orice persoana are dreptul sa obtina de la S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L. confirmarea cu
privire la informatiile personale pe care le detine si prelucrat in legatura cu persoana proprie si
despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.
Orice persoana are dreptul sa solicite actualizarea datelor cu caracter personal incorecte,
incomplete, invechite sau inutile aflate in posesia S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L..
Orice persoana poate contesta anumite utilizari ale informațiilor personale, inclusiv marketingul
direct, daca aceste date sunt prelucrate in alte scopuri decat scopurile necesare pentru
indeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale.

b. Ștergerea și dreptul de a restrictiona prelucrarea
Orice persoană poate solicita stergerea informațiilor sale personale din sistemul de informatii al
S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L. daca:
-

datele personale ale sale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate, cu respectarea conditiilor stabilite prin lege;
datele personale ale sale au fost prelucrate in mod illegal;
prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului acesteia, iar acesta a fost
retras.

S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L. se angajeaza sa respecte aceste solicitari, cu exceptia
existentei unui motiv legitim de ștergere a datelor. In cazul deciziei de eliminare a datelor cu
caracter personal, se va asigura de stergerea tuturor eventualelor copii reziduale din sistemul
informational al S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L., urmand ca responsabilul pentru eliminare a
acestor date sa faca dovada in scris.
In cazul solicitarii restrictionarii prelucrarii anumitor informatii cu caracter personal, persoana
solicitanta va fi incunostiintata inca de la inceput prin note de informare ca este posibil ca
aceasta restrictionare ar conduce la dificultati in relationarea cu S.C. IT NEXT SOFTWARE
S.R.L., pana la incheierea raporturilor de munca/activitate, in limitele reglementarilor legale in
vigoare.
c. Dreptul la portabilitate
Orice persoana are dreptul de a primi informatii privitoare la persoana proprie intr-un format
structurat și utilizat în mod obișnuit, avand dreptul in egala masura de a cere transferarea
acestor date personale la un alt operator de date, astfel incat acesta sa le poata utiliza si
prelucra ulterior, in baza consimtamantului sau in executarea unui contract.
d. Dreptul la opozitie
Orice persoana are dreptul ca in orice moment sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter
personal, acest drept fiind motivat de situatii circumstantiale speciale in care se afla acea
persoana, in limitele legale aplicabile.
e. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii exclusive de prelucrare automata a datelor cu
caracter personal inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza
semnificativ.
f. Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei
Datelor cu Caracter Personal.
g. Dreptul de a va adresa justitiei in situatia in care persoana vizata a suferit un prejudiciu in
urma prelucrarii datelor cu caracter personal.

7. Protectia datelor personale
Datele personale sunt prelucrate in conditii de siguranta, s-au luat masuri tehnice și
organizationale adecvate privind securitatea datelor, impotriva prelucrarii sau a alterarii
neautorizate, impotriva pierderii sau a distrugerii, precum și impotriva dezvaluirii si a accesului
neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. S.C. IT NEXT SOFTWARE
S.R.L. aplica un set de politici, proceduri si securitate informationala pentru a asigura
confidentialitatea, integritatea si pastrarea in siguranta a datelor cu caracter personal, acestea
fiind actualizate periodic pentru a corespunde reglementarilor. Angajatii si colaboratorii S.C. IT
NEXT SOFTWARE S.R.L. au obligatia de a pastra confidentialitatea si nu pot divulga datele cu
caracter personal in mod illegal.

8. Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal
S.C. IT NEXT SOFTWARE S.R.L. nu va pastra datele cu caracter personal intr-o forma care
permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada mai lunga decat este necesar, in legatura
cu scopurile pentru care datele au fost colectate initial, cu respectarea reglementarilor
aplicabile.
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