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Politică ANTI – SPAM
A societății Click aici pentru a introduce denumirea organizației. (”Societatea”)

1.

SpamMINGUL

Definiție: SPAM (în limba engleză) desemnează în general mesaje electronice trimise către o
multitudine de destinatari în scopuri publicitare sau nelegale fără acordul acestora.
Ce intră în această categorie:
•

mesaje publicitare nesolicitate

•

mesaje ce urmăresc realizarea unei fraude prin obţinerea de date confidențiale.

Oricare dintre aceste tipuri de mesaje reprezintă o pierdere de timp, energie şi resurse pentru
destinatari, furnizorii de servicii şi comunitatea utilizatorilor de Internet. Orice deținător al unui cont
de email a observat că acest fenomen a scăpat de sub control.
Statisticile realizate arată că în ultimul an mesajele nesolicitate reprezintă aproximativ 70% din
totalul traficului de poștă electronică.

2.

Ce condiții trebuie să îndeplinească comunicările comerciale
pentru a fi legale?

Potrivit art. 12 din Legea nr. 506/2004 și art. 6 din Legea nr. 365/2002 privind comerțul
electronic, este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme
automate de apelare și comunicare, prin fax sau poștă electronică sau orice altă metodă care
folosește servicii de comunicații electronice destinate publicului (mesaje SPAM), cu excepția
cazului în care destinatarul și-a exprimat, în prealabil, în mod expres consimțământul pentru a
primi astfel de notificări.
Consimțământul destinatarului poate fi probat cu orice mijloc de probă, însă sarcina probei revine
expeditorului.
Consimțământul comunicat printr-un mesaj transmis prin poșta electronică este valabil exprimat
dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) este expediat din cutia poștala în care destinatarul dorește să primească comunicările
comerciale;
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Această politică de confidențialitate vă informează despre informațiile pe care le colectăm de la
dvs. atunci când utilizați site-ul nostru. În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de
operator de date personale și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm informații despre noi,
despre scopul și modul în care folosim datele dvs. și despre drepturile pe care le aveți asupra
datelor dvs. personale.

1.

Cine suntem noi?

Numele organizației:
Număr înregistrare
Registrul Comerțului:
Cod unic de identificare:
Adresă:
E-mail:
Telefon:

Organizația are/nu are un DPO
Nu avem obligația de a desemna un ofițer de protecție a datelor personale, astfel încât orice
întrebare cu privire la utilizarea datelor dvs. personale trebuie adresată detaliilor de contact de
mai sus.

SAU

Detaliile de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor sunt:
Nume:
Adresă:
E-mail:
Telefon:

2.

Cum folosim informațiile dvs.?

2.1.

Când folosiți site-ul nostru

Atunci când utilizați site-ul nostru pentru a căuta produsele și serviciile noastre și pentru a
vizualiza informațiile pe care le punem la dispoziție, un număr de cookie-uri sunt utilizate de noi
(cookies first party) și de terțe părți (cookies third party) pentru a permite funcționarea site-ului,
pentru a colecta informații utile despre vizitatori și pentru a vă oferi o experiență cât mai bună în
utilizarea site-ului nostru.
Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt strict necesare pentru ca site-ul nostru să
funcționeze și nu vă cerem consimțământul de a le introduce în calculatorul dvs. Aceste cookieuri sunt prezentate mai jos.
Numele cookie-ului

Scopul

Informații suplimentare

Cu toate acestea, pentru acele cookie-uri care sunt utile, dar nu strict necesare, vom cere mereu
consimțământul dvs. înainte de a le plasa. Acestea sunt:
Numele cookie-ului

Scopul

Informații suplimentare
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Formular pentru solicitarea
consimțământului
Acest formular (sau formatul său în general, utilizând un alt mijloc, de exemplu, pe un site
web) poate fi utilizat pentru a oferi consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor cu
caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului GDPR. Ar trebui să fie utilizat
împreună cu o notificare adecvată privind confidențialitatea.
***
Acest formular cere consimțământul dvs. pentru a ne permite să folosim datele dvs. personale
pentru motivele de mai jos. Ar trebui să semnați doar dacă doriți să ne dați consimțământul
dvs.

1.

Cine suntem noi?

Numele organizației care vă solicită consimțământul de a utiliza informațiile dvs. este:
Numele organizației:
Număr înregistrare
Registrul Comerțului:
Cod unic de identificare:
Adresă:
E-mail:
Telefon:
Furnizați numele organizației dvs. și numele specific al oricărei terțe părți care va prelucra
datele personale obținute pe baza consimțământului persoanei vizate.

2.

Ce date folosim?

Dorim să folosim următoarele informații despre dvs.:
•
•
•
•

[Elementul de date 1]
[Elementul de date 2]
[Elementul de date 3]
[Mai multe elemente de date]

[de exemplu: nume, prenume, telefon, adresă livrare, CNP etc.
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1.

Introducere

Scopul acestei Note de informare este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și
ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de
e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot
posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți
terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție.
Această notă te informează despre informațiile pe care le procesăm în legătură cu tine în timp
ce ești angajat al organizației noastre și, în unele cazuri, după ce ai încetat să mai fii angajat.
În colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator și, prin lege, suntem
obligați să îți furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale
și despre drepturile pe care le ai asupra datelor tale.

2.

Alte Servicii

Această Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți
ajunge prin accesarea link-urilor de pe site-ul nostru. Acest lucru excedează controlului nostru.
Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte
de a furniza date personale.

3.

Cine suntem noi?

Click aici pentru a introduce denumirea organizației. SRL, cu sediul în Click aici pentru a scrie
sediul., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. Click aici pentru a scrie numărul de la
Registrul Comerțului., cod fiscal Click aici pentru a scrie codul fiscal., responsabil cu
protecția datelor Click aici pentru a introduce numele., e-mail Click aici pentru a introduce
adresa de e-mail., este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care
le colectăm direct de la tine sau din alte surse.
Potrivit legislației, compania noastră, în calitate de angajator al tău, este operator de date cu
caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile
să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

4.

Cine ești tu?

Potrivit legislației, tu, angajatul companiei noastre, ești o „persoană vizată”, adică o persoană
fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de
date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am
implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana
vizată.

5.

Angajamentul Nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat
angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu

caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de
GDPR și următoarele principii:
✓ Legalitate, echitate și transparență
Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința
informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.
✓ Controlul îți aparține
În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale
pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.
✓ Integritatea datelor și limitarea scopului
Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri
compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu
legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt
corecte, complete și actualizate.
✓ Securitate
Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm
cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio
aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

6.

Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și
modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin
afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

7.

Întrebări și solicitări

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți
drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la
modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail:
Click aici pentru a introduce adresa de e-mail..

8.

Informațiile Tale

8.1.

Ce fel de informații colectăm despre tine?

Când te afli într-o relație de muncă, este posibil să ne dai sau să primim din alte surse
informații incluzând:
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1.

Introducere

Click aici pentru a introduce numele organizației. colectează, stochează, prelucrează și
transferă diverse date cu caracter personal ca parte a operațiunilor sale comerciale curente.
Aceste date, care se referă la persoane fizice cu care organizația intră în contact ca urmare a
activității sale sunt supuse anumitor obligații și rigori legale care privesc protecția și utilizarea
datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor, de la
nivelul UE, cu aplicabilitate directă în statele membre UE.
Pentru a putea demonstra că îndeplinim aceste obligații legale, trebuie să avem o imagine
clară și completă asupra categoriilor datelor personale implicate cu care intrăm în contact.
De ce o facem?
Scopul acestei proceduri este să identificăm datele cu caracter personal implicate în unul sau
mai multe procese/activități ale organizației noastre. Facem acest lucru pentru a ne asigura
că organizația colectează doar acele date necesare pentru activitatea curentă, evaluând riscul
pe care îl presupune contactul cu aceste date, rămânând în permanentă în cadrul legii.
Cum utilizăm această procedură?
Această procedură poate fi privită în una din următoarele modalități:
(a) ca parte a unui exercițiu inițial de captare a informațiilor despre toate datele personale
utilizate în cadrul organizației (screening inițial al datelor);
(b) ca parte a unui exercițiu individual de evaluare a impactului protecției datelor;
(c) pentru a evalua utilizarea datelor cu caracter personal într-un anumit segment al
organizației, linie de business, departament, sistem etc.
Cu ce alte documente completăm procedura?
•
•
•
•
•
•

Următoarele documente sunt relevante pentru această procedură:
Politica generala privind protectia datelor cu caracter personal
Politica privind păstrarea datelor cu caracter personal
Procedura de evaluare a interesului legitim
Procedura de evaluare a impactului asupra protecției datelor
Procedura pentru transferurile internaționale de date cu caracter personal

2.

Procedura de cartografiere a datelor cu caracter personal

2.1.

Cerințe preliminare

Înainte de a începe procedura, trebuie să existe următoarele condiții:
•

Obiectivul urmărit prin procedura de cartografiere trebuie să fi fost definit prin raportare
la termeni corespunzători, precum: procesele de afaceri, sisteme, clienți, locații,
organizații sau produse și servicii

•
•

2.2.

Trebuie să fie implicate persoanele care înțeleg modul în care afacerea funcționează
ar trebui să fie implicate în această operațiune
Regulamentul GDPR și conceptele care au legătură cu el trebuie să fie știute la un
nivel corespunzător

Momentul pentru implementare

Această procedură poate fi inițiată în orice moment atunci când este necesară o documentare
și/sau înțelegere a utilizării datelor cu caracter personal ale organizației.

2.3.

Procedura propriu-zisă

Sunt necesari următorii pași:
1.

Utilizați documentul „3.1.1. Chestionar Initial Date cu Caracter Personal – General”
pentru a avea informațiile necesare preliminare în vederea demarării procedurii.

2.

În continuare, dacă aveți calitatea de operator, utilizați documentul „3.1.2. Chestionar
Date Personale Operator” pentru a avea identifica fluxul de date în cadrul organizației
și a identifica lacunele existente. Pentru a răspunde cât mai complet la întrebări, vă
recomandăm să consultați infograficul „3.2. Categoriile de date cu caracter
personal_Infografic”, iar în măsura în care acesta nu este suficient recomandăm
parcurgerea documentului „3.3. Avizul_4_2007 privind conceptul de date cu
caracter personal”

3.

Mai departe, dacă aveți calitatea de persoană împuternicită, utilizați documentul
„3.1.3. Chestionar Date Personale Persoana Imputernicita” pentru a avea
identifica fluxul de date în cadrul organizației și a identifica lacunele existente. Pentru
a răspunde cât mai complet la întrebări, vă recomandăm să consultați infograficul „3.2.
Categoriile de date cu caracter personal_Infografic”, iar în măsura în care acesta
nu este suficient recomandăm parcurgerea documentului „3.3. Avizul_4_2007
privind conceptul de date cu caracter personal”

4.

În continuare, veți continua inventarierea datelor personale pe departamente, utilizând
chestionarele de la documentele 3.1.4 – 3.1.7 (IT, HR, Servicii, Vânzări, Marketing). În
măsura în care există și alte departamente în cadrul organizației, vă recomandăm să
continuați inventarierea și pentru acele departamente, prin adaptarea chestionarelor
furnizate.

5.

În continuare, după ce ați parcurs pașii 1-4, se presupune că aveți informațiile
necesare pentru a completa Registrele activităților de prelucrare. Acestea se găsesc
în „3.4.1. Registrul prelucrarilor datelor cu caracter personal – operator”
(Registrul Operatorului) și „3.4.2. Registrul prelucrarilor datelor cu caracter
personal - Persoana Imputernicita” (Registrul persoanei împuternicite). În funcție
de calitatea dumneavoastră, de operator sau persoană împuternicită sau ambele, veți
completa Registrele. Dacă aveți dublă calitate, le veți completa pe amândouă. În orice
caz, vă recomandăm să urmați instrucțiunile din fiecare Registru.

6.

În continuare, completați documentele „3.5. Formular pentru captarea datelor
personale”, „3.6. Registru intrări - ieșiri date personale”, „3.7. Registrul datelor
cu caracter personal la nivel de organizație prin urmarea instrucțiunilor pe care
aceste documente le conțin.”

7.

Mai departe, dacă prin parcurgerea pașilor de mai sus, ați identificat că utilizați
interesul legitim drept temei pentru prelucrare treceți la Pasul 8. Dacă nu utilizați
interesul legitim pentru prelucrare, mergeți la următorul folder, denumit „4. Persoana
vizată”

8.

Parcurgeți documentul „3.8.1. - Procedura de evaluare a interesului legitim” pentru
a implementa procedura de evaluare a interesului legitim.

9.

Efectuați analiza interesului legitim prin completarea documentului „3.8.2. Formular
pentru Analiza Interesului Legitim”. La finalul acestui pas, veți ști dacă vă puteți
întemeia prelucrarea pe interes legitim sau nu. Dacă rezultatul este nu, atunci
activitatea de prelucrare trebuie să înceteze.
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Politica privind securitatea
informației
A societății Click aici pentru a introduce denumirea organizației. (”Societatea”)

1.

Scop

Prezentul document are scopul de a conștientiza și familiariza personalul Societății cu privire
la metodele de protecție și securitate pentru asigurarea confidențialității, integrității și
disponibilității informației. De asemenea, documentul conturează metodele acceptabile de
utilizare a resurselor informatice. Resursele informaționale vor fi utilizate într-o manieră
aprobată, etică și în conformitate cu prevederile legale pentru a evita pierderea sau
deteriorarea operațiunilor curente, a imaginii sau a activelor financiare. Angajații trebuie să se
adreseze conducerii companiei înainte să se angajeze în orice activitate care nu este
acoperită de prezenta politică.

2.

Domeniul de aplicabilitate

Această Politică se aplică întregului personal, partenerilor și afaceri și colaboratorilor externi
care au acces la sistemul informatic al Societății.

3.

Obiective
a) Dezvoltarea unei strategii privind securitatea sistemelor informatice;
b) Promovarea standardelor etice în domeniul securității sistemelor informatice;
c) Asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității resurselor informatice ale
organizației;
d) Educarea personalului pentru a face față eficient amenințărilor cibernetice;
e) Cunoașterea riscurilor și amenințărilor venite din spațiul cibernetic;
f) Oferirea soluțiilor pentru a preveni și contracara amenințările cibernetice;

4.

Securitatea informației
1. Accesul la echipamentele IT ale organizației de către terți se va face sub
supraveghere. În contractele cu terții se vor include clauze privind măsurile de
protecție a datelor și, în special, a datelor cu caracter personal;
2. Informațiile vor avea diferite grade de sensibilitate și importanță, informațiile
personale (datele cu caracter personal) necesitând un nivel suplimentar de
protecție;
3. Responsabilitatea angajaților privind securitatea va fi implementată încă din etapa
recrutării și inclusă în contractele de muncă sau fișă postului și monitorizată
permanent;

Parolele utilizate pentru autentificare sunt şiruri de caractere, adecvate din punct de vedere al
securităţii ca lungime şi compoziţie, conținând majuscule și
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1.

Introducere

Această procedură trebuie să fie folosită atunci când un incident de orice natură a avut loc și
a avut drept rezultat sau e posibil să fi avut drept rezultat o pierdere a datelor personale pentru
care organizația este operator. Acest document ar trebui să fie folosit împreună cu Procedura
privind Răspunsul la Incidentul de Securitate care descrie întregul proces de reacție la un
incident care afectează securitatea informației al Click aici pentru a introduce denumirea
organizației.
Este o cerință a Regulamentului GDPR ca incidentele care afectează datele personale și sunt
susceptibile să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice să fie
raportate către autoritatea de supraveghere fără întârziere și, acolo unde este posibil, în
termen de cel mult 72 ore de la momentul luării la cunoștință. În cazul în care termenul de 72
ore nu este îndeplinit, trebuie furnizate motivele pentru această întârziere.
Atunci când un incident afectează datele personale, o decizie trebuie să fie luată cu privire la
impactul, momentul și conținutul comunicării cu persoanele vizate. Regulamentul GDPR cere
ca comunicarea să aibă loc ”fără întârziere” dacă încălcarea este susceptibilă ”să genereze
un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice”.
Acțiunile descrise în acest document ar trebui să fie folosite drept îndrumări atunci când
răspundem unui incident. Natura exactă a incidentului și impactul acestuia nu pot fi prevăzute
cu vreun grad de certitudine și de aceea este important să se facă apel la bunul simț când
decidem ce să facem. Cu toate acestea, pașii descriși aici se vor dovedi folositori pentru a ne
asigura că obligațiile noastre în contextual Regulamentului GDPR sunt îndeplinite.
Această procedură ar trebui să fie coroborată cu următoarele documente relevante:
•
•
•
•
•
•

2.

Procedura de Răspuns în cazul unui Incident de Securitate
Acord prelucrare date operator - persoana împuternicită
Procesul pentru Evaluarea Impactului asupra Datelor Personale
Politica privind stocarea și protejarea înregistrărilor
Politica generală privind protecția datelor cu caracter personal
Politica privind confidențialitatea

Procedura privind Notificarea Încălcării Datelor Personale

Odată ce s-a decis că a avut loc o încălcare a datelor cu caracter personal, există două părți
care putea fi necesar să fie informate, conform Regulamentului GDPR. Acestea sunt:
1. Autoritatea de supraveghere
2. Persoanele vizate afectate
Nu este o concluzie de sine stătătoare că încălcare trebuie notificată; asta depinde de o
analiză a riscului că încălcarea reprezintă ”risc ridicat pentru drepturile și libertățile
persoanelor fizice„ (articolul 33 din Regulamentul GDPR). Următoarele secțiuni descriu cum
trebuie luată această decizie și ce trebuie făcut dacă notificarea este necesară.

2.1.

Autoritatea de Supraveghere

Autoritatea de supraveghere pentru scopurile GDPR pentru Click aici pentru a introduce
denumirea organizației. este:

GDPR
PE ÎNȚELESUL TUTUROR

Av. Mihaela - Ruxandra Sava
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