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Anexa nr. 5 

 

Obligațiile 

persoanei împuternicite de Operatorul CONPET S.A. cu privire la colectarea, stocarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către o persoană împuternicită de un operator este 

reglementată printr-un contract sau alt act juridic în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern 

care are caracter obligatoriu pentru persoană împuternicită de operator în raport cu operatorul şi 

care stabilește obiectul şi durata prelucrării, natura şi scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal 

şi categoriile de persoane vizate şi obligațiile şi drepturile operatorului.  

Clauze şi garanţii 

1. Persoană împuternicită de operator (CONPET S.A.) nu recrutează o altă persoană împuternicită 

fără a primi în prealabil acordul în scris, specific său general, din partea operatorului. În cazul unui acord 

scris, persoană împuternicită de operator informează operatorul cu privire la orice modificări preconizate 

privind adăugarea sau înlocuirea altor persoane împuternicite de operator, oferind astfel posibilitatea 

operatorului de a formula obiecții (dacă se impun) față de aceste modificări. 

2. Persoană împuternicită de operator: 

a) se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să respecte 

confidențialitatea sau au o obligație statutară adecvată de confidențialitate; 

b) adoptă toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate a 

datelor personale corespunzător, în conformitate cu cerințele legislației specifice; 

c) respectă condițiile menționate privind recrutarea unei alte persoane împuternicite de operator; 

d) ținând seama de natura prelucrării, oferă asistență operatorului prin măsuri tehnice şi organizatorice 

adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligației operatorului de a răspunde 

cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor prevăzute de legislația specifică; 

e) ajută operatorul să asigure respectarea obligațiilor privind securitatea prelucrării, notificarea 

Autorității/informarea persoanei vizate în cazul încălcării securității datelor, evaluarea impactului asupra 

protecției datelor, consultarea prealabilă, ținând seama de caracterul prelucrării şi informațiile aflate la 

dispoziția persoanei împuternicite de operator; 

f) la alegerea operatorului, șterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal după 

încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare şi elimină copiile existente, cu excepția cazului în care 

dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal; 

g) pune la dispoziția operatorului toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor 

prevăzute la prezentul articol, permite desfășurarea auditurilor, inclusiv a inspecțiilor, efectuate de operator 

sau alt auditor mandatat şi contribuie la acestea. 

h) persoană împuternicită de operator informează imediat operatorul în cazul în care, în opinia sa, o 

instrucțiune încalcă prezentul regulament sau alte dispoziții din dreptul intern sau din dreptul Uniunii 

referitoare la protecția datelor. 

3. În cazul în care persoană împuternicită de operator recrutează o altă persoană împuternicită pentru 

efectuarea de activități de prelucrare specifice în numele operatorului, aceleași obligații privind protecția 

datelor prevăzute în contractul său în alt act juridic încheiat între operator şi persoană împuternicită de 

operator, astfel cum sunt prevăzute anterior, revin celei de a două persoane împuternicite, prin intermediul 
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unui contract sau al unui alt act juridic, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, în special 

furnizarea de garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate.   

În cazul în care această a doua persoană împuternicită nu îşi respectă obligațiile privind protecția datelor, 

persoană împuternicită inițială rămâne pe deplin răspunzătoare față de operator în ceea ce privește 

îndeplinirea obligațiilor persoanei împuternicite subsecvent. 

 

ACHIZITOR PRESTATOR 
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