INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul proiectului

"PLATFORMA INOVATIVA DE CLOUD CU SISTEME DE PROVIZIONARE
SI MIGRARE AUTOMATIZATA A APLICATIILOR " - POC/17/221_ap2/19.03.2020

Regulamentul (UE) 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 și
Legea 190 din 18 iulie 2018 - privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
679/2016 definesc și impun o serie de reguli aplicabile entităților publice si de drept privat
care colectează datele oricărei persoane fizice cu care interacționează sau relaționează.
BUSINESS SERVICE CONSULT INTERNATIONAL, înregistrată la Registrul
Comerțului cu nr. J40/66/2020, cu sediul în București Sectorul 1, str. Virgil Pleșoianu nr. 8, email: office@bsci.ro, telefon: 0736807536, beneficiar al finanțării nerambursabile în cadrul
proiectului PLATFORMA INOVATIVA DE CLOUD CU SISTEME DE PROVIZIONARE SI
MIGRARE AUTOMATIZATA A APLICATIILOR - " POC/17/221_ap2/19.03.2020, denumit în
continuare Proiect, a implementat măsuri organizatorice, tehnice și de securitate menite
să asigure conformitatea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu
dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 și ale Legii 190/2018.
În continuare, vă prezentăm o serie de informații legate de procesul de prelucrare a
datelor cu caracter personal în cadrul Proiectului, respectiv:
1.

SCOPUL SI TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR
BUSINESS SERVICE CONSULT INTERNATIONAL prelucrează datele cu caracter
personal ale persoanelor fizice in temeiul unor contracte încheiate cu BUSINESS SERVICE
CONSULT INTERNATIONAL, în formele prevazute de legislația în vigoare, in scopul
implementării Proiectului.
2.

CATEGORIILE DE DATE COLECTATE SI PERSOANELE VIZATE
Datele colectate fac parte, de regulă, din categoria celor cu caracter general (nume și
prenume, CNP, seria și numărul cărții de identitate sau al pașaportului, domiciliul/reședință,
numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul contului bancar, etc), acestea fiind necesare in
scop de comunicare și de încheiere a contractelor menționate, în condițiile de formă și de
conținut prevazute de legislația în vigoare.
In situații punctuale prevazute de lege (angajare; concedii medicale), pot fi colectate și
date privind sănătatea - ce fac parte din categoria celor cu caracter special.

Furnizarea de alte date decât cele sus menționate este voluntară și exprimă un act
unilateral de voință.
Refuzul de a furniza datele personale, din categoriile menționate mai sus, care sunt strict
necesare desfășurării in condiții optime a activității, poate atrage după sine
neîncheierea/rezilierea contractelor.
3. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul Proiectului pot fi diseminate/accesate de
către alte persoane fizice sau juridice, după cum urmează:
a) Autorităților de Management/Organismelor Intermediare, entități cu atribuții în finanțarea
și monitorizarea implementării proiectelor finanțate din fonduri structurale nerambursabile;
b) Instituțiilor/organelor cu atribuții de control în domeniul fiscal ori de aplicare a legii, la
solicitarea expresă a acestora și numai în limitele și condițiile prevăzute de actele normative ce
le reglementează activitatea;
c) Furnizorilor externi de servicii de IT, în situația externalizării unor servicii sau remedierii
a unor defecțiuni ale echipamentelor informatice.
4 . PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARATER PERSONAL
Perioadele de stocare a datelor cu caracter personal diferă în funcție de temeiul și scopul
în care au fost colectate, astfel:
a) în conformitate cu obligațiile statuate de normele europene și naționale privind
gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene, datele cu caracter personal colectate vor
fi stocate pentru o perioadă de 6 ani;
b) datele cu caracter personal colectate în temeiul prevederilor legislației din domeniul
formării profesionale, a legislației fiscale sau a altor dispoziții legale general aplicabile, se
păstrează pe termenul maxim prevăzut de aceste acte normative;
c) datele de contact necesare informării dumneavoastră cu privire la serviciile furnizate de
firma noastră, prelucrate în temeiul exprimării exprese a consimțământului, vor fi stocate până
la exercitarea dreptului de ștergere a datelor, dar nu mai mult de 5 ani.
5. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În conformitate cu Regulamentului (UE) nr. 2016/679, aveți și vă puteți exercita
următoarele drepturi:
a) de a fi informat în legătură cu eventuale operațiuni de prelucrare a datelor
dumneavoastră cu caracter personal, fapt materializat prin prezenta informare;

b) de a solicita și primi o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele
dvs cu caracter personal și, în caz afirmativ, de a avea acces la acestea și de a primi o
informare privind modalitatea în care sunt prelucrate;
c) de a beneficia de rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal
inexacte, la solicitarea dumneavoastră sau la inițiativa noastră;
d) de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate sau, după
caz, de a fi informat cu privire la temeiurile legale care permit sau obligă BUSINESS SERVICE
CONSULT INTERNATIONAL la păstrarea acestora;
e) de a solicita și obține restricționarea prelucrării (suspendarea operațiunilor de
prelucrare), în situațiile în care apreciați că datele sunt inexacte sau nu există un temei
legitim pentru prelucrare, precum și în situația în care doriți păstrarea acestora pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
f) de a solicita și obține portarea datelor către un alt operator indicat de
dumneavoastră, în măsura în care prelucrarea a fost efectuată în temeiul unui contract sau al
consimțământului dumneavoastră;
g) de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, din motive particulare, în
condițiile articolului 6, alineatul (1), literele (e) - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea
unei sarcini care servește unui interes public sau (f) - prelucrarea este necesară în scopul
intereselor legitime urmărite de operator din Regulamentul (UE) nr. 2016/679.
h) de a vă retrage consimțământul în orice moment, în situația în care acest temei
astat la baza prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Drepturile de care va bucurați pot fi exercitate, în condițiile Regulamentului, prin
intermediul unei cereri scrise, datate și semnate, transmise prin poșta la sediul BUSINESS
SERVICE CONSULT INTERNATIONAL SRL, din București, str. Virgil Pleșoianu nr. 8,
sectorul 1 ori la adresa de e mail office@bsci.ro
Pentru a vă transmite răspunsul la o astfel de cerere, va trebui să vă dovediți identitatea
și să ne oferiți orice alte detalii care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră.
În baza prevederilor legale, avem posibilitatea de a va refuza justificat solicitările abuzive
și/sau anumite solicitări care nu se încadrează în limitele prevăzute de normele în vigoare.
În situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
nu este efectuată cu respectarea tuturor cerințelor impuse de Regulamentul (UE) 679/2016, vă
puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(bd. General Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poșta 010336, Bucuresti, Romania,
telefon : 031 805 92 11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro ) și/sau instanțelor competente.
*

