
  

  

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

PENTRU ANGAJAȚI 

  

Începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 

679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulației a acestor date și de abrogare a DIRECTIVEI 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor).  

În baza art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind Protecția Datelor cu  

Caracter Personal, societatea CONPET S.A. cu sediul social în Ploiești, strada Anul 1848 Nr. 1-

3, J 29/6/22.01.1991, CIF: RO 1350020, Telefon: +40-244-401360, adresa de email: 

conpet@conpet.ro, vă informează că prelucrează datele cu caracter personal furnizate de către 

dumneavoastră (nume, adresa de email, număr de telefon, adresa de domiciliu, CNP, etc) 

pentru desfășurarea contractului de muncă încheiat, în următoarele scopuri, nelimitându-se însă 

la acestea:  

✓ întocmirea și transmiterea de informații legate de salarii, indemnizații, contribuții, convenții, 

contracte de stagiu, către instituții ale statului conform legislației;  

✓ liste cu venituri trimise către bănci;  

✓ analiza solicitării privind acordare ajutor social;  

✓ întocmire fișe SSM și SU;  

✓ fișe de instruire;  

✓ calificare, autorizare/atestare internă/externă pentru exercitarea unor activități specifice;  

✓ dosare personale și alte documente care țin de activitatea Serviciului Resurse Umane;  

✓ liste persoane cu acces la informații privilegiate/clasificate;  

✓ declarații avere/interes;  

✓ întocmire/negociere contracte, acte adiționale;  

✓ emitere avize,  

✓ facturare;  

✓ corespondență;  

✓ monitorizare video;  

✓ monitorizare flotă auto GPS;    

✓ monitorizare evenimente securitate IT;  

✓ monitorizare date conexiune în relația cu internetul;  

✓ înregistrare acces persoane în incintele societății;  
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Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă - încheierea și 

executarea unui contract (Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament), precum și - prelucrare necesară 

conformării obligației legale (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament), obligație legală reglementată 

de legislația muncii.  

În cadrul procesului de business, compania poate dezvălui unor entități ale 

statului/parteneri/prestatori, date cu caracter personal numai în condițiile respectării 

Regulamentului (UE) 2016/679.  

Datele vor fi stocate, atât timp cât există contractul de muncă în vigoare și, în situația unui 

litigiu, pe parcursul soluționării acelui litigiu, precum și în conformitate cu legislația în vigoare atât 

timp cât avem obligația legală de a păstra contracte de muncă, ștate și alte documente legale în 

evidența contabilă și în arhiva societății.  

În baza Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele drepturi: 

• dreptul de acces la date 

• dreptul de rectificare a datelor; 

• dreptul la ștergere a datelor;  

• dreptul de restricționarea prelucrării datelor;  

• dreptul la opoziție; 

• dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o notificare scrisă, datată, semnată 
și transmisă pe adresa societății CONPET S.A. 

Societatea CONPET S.A. are implementate măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja 
și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal, va preveni utilizarea sau accesul neautorizat și va preveni încălcarea securității 
datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi 
contactat Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal la adresa de email: 
dpo@conpet.ro sau poate fi adresată o cerere scrisă la adresa societății. 
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