
 

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

S.C. MACOFIL S.A. , cu sediul în Tg-Jiu, prelucrează date cu caracter personal 

în baza   Regulamentului UE 679 / 2016 , privind protecția persoanelor fizice cu privire 

la prelucrarea de date cu caracter personal si circulația libera a acestor date și al Legii nr. 

129 din 15 iunie 2018 , in calitate de Operator de date cu caracter personal .  

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate numai în măsura 

permisa prin implementarea cerințelor regulamentului UE 679 / 2016 si doar in scopul 

enunțat in fiecare caz. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul îndeplinirii misiunii 

organizației, de a dezvolta activități  de business,  precum și pentru implementarea 

proiectelor din fonduri nerambursabile. 

 

 

A.  Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal 

 

Datele cu caracter personal ale angajaților sunt prelucrate în scopul desfășurării 

activității afacerii si pentru îndeplinirea cerințelor legale.  

Informațiile personale furnizate de clienți sunt destinate utilizării de către S.C. 

MACOFIL S.A. și pot fi comunicate numai entităților autorizate sau in cazul 

participanților la proiectele europene , a celor care finanțează proiectele în cadrul cărora 

sunteți beneficiari ai serviciilor furnizate de organizație sau de unul dintre  partenerii săi 

contractuali, dacă aceasta constituie o obligație pentru S.C. MACOFIL S.A., în cadrul 

condițiilor de autorizare sau de finanțare. 

Datele personale prelucrate in cadrul S.C. MACOFIL S.A. sunt confidențiale si 

luam toate masurile necesare păstrării confidențialității lor. Angajații noștri care 

prelucrează datele cu caracter personal sunt instruiți in acest sens si respecta cerințele 

GDPR.  

De asemenea, datele de contact pe care ni le oferiți ne permit ca pe viitor să vă 

ținem la curent cu activitatea  noastră, daca v-ați dat acordul in acest sens.  

In cadrul S.C. MACOFIL S.A. este desemnat  un responsabil cu protecția datelor 

cu caracter personal ( DPO), calificat in acest domeniu, ce monitorizează continuu modul 

in care se realizează păstrarea confidențialității datelor personale . 

Vă informăm că prin completarea și transmiterea către organizație, prin orice 

mijloace, a formularelor de  colectare a datelor cu caracter personal împreună cu 

formularul Consimțământ, vă exprimați consimțământul cu privire la colectarea,  

prelucrarea și stocarea acestor date, inclusiv a celor cu caracter special, în termenii și 

condițiile enunțate în formulare si  în  prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal.  Dacă nu sunteți de acord cu aceasta, vă rugăm să nu completați 

formularul de acordare a consimțământului si sa precizați acest fapt in secțiunea dedicată 

din formularul de colectare a datelor cu caracter personal. 

În cazul în care refuzați furnizarea acestor date, organizația nu va putea presta 

pentru dumneavoastră o parte din serviciile pe care le derulează, deoarece datele sunt 

necesare doar pentru desfășurarea activităților  in scopul enunțat, cum ar fi transportul 

materialelor pentru clienți, evidențierea curselor efectuate de către parteneri, cursuri 

pentru angajați, etc.. 

 



Conform Regulamentului UE 679 / 2016  aveți dreptul de a accesa datele cu 

caracter personal, de a solicita rectificarea acestora, de a nu fi supus unor decizii 

individuale automate, de a fi uitat, precum și dreptul de a va adresa justiției pentru  orice 

încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

B.  Politica de securitate a datelor cu caracter personal 

In cadrul S.C. MACOFIL S.A. este implementata o politica de protecție a 

informației, fiind desemnat in acest scop un specialist IT din cadrul organizației. 

Scopul politicii de securitate informatica este acela de a aplica masuri de 

siguranța asupra traficului de date, cu acces la Internet, pentru utilizatorii din cadrul 

organizației. 

Aplicabilitate: Politica de protecție a informației se aplica in toate 

compartimentele organizației, pentru toate device-urile conectate in rețeaua organizației, 

atât cu fir (wired) cat si fără fir (Wi-Fi). Accesul la internet se face doar de la device-uri 

protejate. 

Protejarea siguranței și securității datelor dvs. personale este importantă pentru 

organizație; prin urmare, activitățile desfășurate de societate sunt în  conformitate cu 

legislația aplicabilă referitoare la protecția siguranței datelor și la  securitatea acestora. 

Pentru a proteja datele dvs. personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere  

sau alterare, dar și împotriva accesului unor persoane neautorizate, organizația utilizează 

măsuri  de securitate tehnice și organizatorice. 

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal sunt instruiți de către 

operator asupra confidențialității. Utilizatorii  sunt obligați să își închidă sesiunea de 

lucru atunci când părăsesc locul de muncă. 

Orice date cu caracter personal tipărite pe format fizic, vor fi stocate si arhivate 

într-o încăpere închisa cu cheie cu acces restricționat. 

In scopul menținerii securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special 

împotriva virușilor informatici) operatorul ia măsuri care constau în: 

- interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din 

surse externe sau dubioase; 

- informarea angajaților si colaboratorilor care au acces la bazele de date în 

privința pericolului privind virușii informatici; 

- implementarea unor sisteme automate de devirusare și de securitate a sistemelor 

informatice; 

Criptarea datelor prin certificat de securitate SSL pentru criptarea informațiilor 

care circulă prin canalele din internet intre site si utilizatorul sau. 

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a proteja datele 

cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și atunci, dacă este 

cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor  noastre de securitate. 

Dacă aveți orice întrebare despre modul în care datele dumneavoastră sunt 

utilizate, dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, sau dacă unele din 

datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți  adresa organizației cu o cerere 

scrisă, datată și semnată. 

 


