
 

 

POLITICA DE SECURITATE IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

1. INTRODUCERE 

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 circulație a acestor date și de abrogare a DIRECTIVEI 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor). 

2. CINE SUNTEM 

Societatea CONPET S.A. cu sediul în Ploiești, strada Anul 1848, nr. 1-3, CIF RO 

1350020, email conpet@conpet.ro, Județul Prahova, își asumă angajamentul ferm de a 

proteja datele cu caracter personal a persoanelor vizate și de a se conforma prevederilor 

legale și de reglementare aplicabile privind protecția acestora. 

Societatea CONPET S.A. se angajează și se preocupă permanent pentru a asigura 

și menține constant un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, prin 

adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate cu privire prelucrarea datelor cu 

caracter personal, menite să garanteze și să protejeze drepturile și libertățile 

fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, familială și 

privată, vizând conformarea permanentă cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

3. SCOPUL PRELUCRÄRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Societatea CONPET S.A. colectează, prelucrează, utilizează și furnizează datele 

cu caracter personal numai pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate, așa cum 

au fost declarate în Registrul prelucrării datelor cu caracter personal. 

4. POLITICA SOCIETĂȚTII CONPET S.A. ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI 

PERSOANELOR FIZICE ÎN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

Conducerea societății adoptă, implementează și dezvoltă cele mai bune practici, 

acțiuni și măsuri tehnice și organizatorice în scopul asigurării securității prelucrării datelor 

cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparență față de persoana vizată în 

raport cu scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, având ca obiectiv 

primordial respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în 

special a dreptului la viață intimă, familială și privată, precum și în vederea realizării la un 

nivel corespunzător de calitate și regularitate a atribuțiilor și activităților societății, 

asigurate în concordanță cu misiunea și scopurile societății, precum și cu respectarea 

întocmai a tuturor prevederilor și valorilor declarate. 



 

 

5. PRINCIPII, PREMISE DREPTURI 

Principiile și premisele pe care Conducerea societății se angajează să le respecte 

și care stau la baza implementării politicii de securitate privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în acord cu prevederile 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora 

sunt: 

a) datele cu caracter persona sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent 

față de persoana vizată („legalitate, echitate transparență'); 

b) datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și 

legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri 

(„limitări legate de scop"); 

c) datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este 

necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minim a 

datelor'); 

d) datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, să fie 

actualizate. Trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că 

datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile 

pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere 

(„exactitate"); 

e) datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea 

persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară 

îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate („limitări legate de stocare"); 

f) datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea 

adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării 

neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 

accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare 

(„integritatea și confidențialitatea"), 

g) identificarea și adoptarea la nivelul societății a celor mai adecvate acțiuni pentru 

asigurarea protecției și securității prelucrării datelor cu caracter personal pentru 

a putea limita accesul la bazele de date cu caracter personal a persoanelor 

neautorizate, respectiv pentru a împiedica orice circulație neautorizată a datelor 

persoanelor fizice în scopul garantării respectării drepturilor și libertăților 

fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață intimă, 

familială și  privată. 

 

6. DREPTURILE PERSOANELOR ALE CÄROR DATE PERSONALE SUNT 

COLECTATE ȘI/SAU PRELUCRATE 

Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal, pe care conducerea societății se angajează să le respecte: 

 

6.1 Dreptul de a fi informat 

1) în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana 

vizată, societatea CONPETS.A. este obligată să furnizeze persoanei vizate cel 



 

 

puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă 

deja informațiile respective: 

a) scopul pentru care se realizează prelucrarea datelor; 

b) informații suplimentare privind destinatarii sau categoriile de destinatari ai 

datelor cu caracter personal; 

c) existenta drepturilor persoanei vizate în conformitate cu prevederile 

Regulamentului 679/2016, 

d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a Autorității de 

Supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării; 

2) Pe pagina de internet a societății CONPET S.A. (https://www.conpet.ro/) va fi 

postată Politica de Securitate privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal; 

3) Locațiile societății care sunt supravegheate video vor avea la intrare, afișat in loc 

vizibil, informări privind acest aspect. 

 

6.2 Dreptul de acces la date 

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la societatea CONPET S.A. (în 

calitate de operator), la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o 

privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către aceasta. 

Societatea CONPET S.A., pentru situația în care prelucrează date cu caracter 

personal care privesc solicitantul, este obligată să comunice acestuia, împreună cu 

confirmarea, cel puțin următoarele: 

a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere 

și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, 

precum și orice informație disponibilă cu privire la originea datelor; 

c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se 

efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana vizată; 

d) informații privind existenta dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului 

de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; 

e) informații privind dreptul de a înainta plângere către Autoritatea de 

Supraveghere, precum și de se adresa instanței pentru atacarea deciziilor 

operatorului, în conformitate cu dispozițiile legii. 

6.3 Dreptul de intervenție asupra datelor 

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la societatea CONPET S.A. (în 

calitate de operator), la cerere și în mod gratuit: 

a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare 

nu este conformă cu legislația în vigoare, în special a datelor incomplete sau 

inexacte; 

b) transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă 

cu dispozițiile legii. 



 

 

6.4 Dreptul de opoziție 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate 

și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei 

prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. in caz de opoziție 

justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. 

6.5 Dreptul de a se adresa justiției 

1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere Autorității de 

Supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru 

apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate. 

2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu 

caracter personal, efectuată în neconcordanță cu reglementările legale în vigoare, 

se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. 

7. TIMPUL DE PĂSTRARE/STOCARE A DATELOR PERSONALE 

Societatea CONPET S.A. va păstra datele persoanelor vizate atâta timp cât este 

necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate, inclusiv în scopul 

satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare și, acolo unde este necesar 

pentru ca societatea să inițieze orice procedură legală sau să se apere împotriva 

revendicărilor legale, până la sfârșitul perioadei de reținere relevante sau până la 

soluționarea revendicărilor în cauză. 

La expirarea perioadei de deținere aplicabile, vom distruge în siguranță datele dvs. 

personale în conformitate cu legile/reglementările aplicabile. 

8. OBIECTIVUL GENERAL 

Obiectivul general pe care societatea CONPET S.A. se angajează să îl realizeze 

este acela de a asigura securitatea și confidențialitatea prelucrării datelor cu caracter 

personal, prin implementarea, monitorizarea și armonizarea celor mai oportune și 

adecvate cerințe și măsuri tehnice, logistice și organizatorice, inclusiv privind securitatea 

sistemului informatic, ca bază tehnică de prelucrare a datelor cu caracter personal, în 

scopul asigurării conformării permanente a prelucrărilor de date cu caracter personal în 

acord cu prevederile legislației în vigoare și cu scopurile declarate. 


