
POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

EUROSPEED DTC SPEDITION S.R.L 

Prezentul document reprezintă politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal și descrie 

categoriile de date pe care EUROSPEED DTC SPEDITION S.R.L (în continuare ”Eurospeed”) le 

prelucrează, modalitatea și scopurile în care acestea se colectează, în ce situații se transferă date cu 

caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens.  

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal detaliază modul în care prelucrăm datele cu 

caracter personal în exercitarea activității sale.      

1. OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Operatorul datelor cu caracter personal este Eurospeed, o societate cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 

Dorobanților, Nr. 39-41, ap. 2, Județ Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. 

J12/2517/2013, Cod fiscal: 32109023,  reprezentată legal de Tomșa Petru, în calitate de Administrator. 

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE SI CATEGORIILE DE PERSOANE 

VIZATE  

2.1 Date cu caracter personal ale salariaților societății 

Datele personale ale salariaților pe care societatea le deține sunt date furnizate de salariat cu ocazia 

angajării, completate ulterior cu informații generate de derularea raportului de muncă. 

Politica Operatorului privind protecția și securitatea datelor personale ale salariaților este de a colecta 

numai datele personale necesare în scopuri prevăzute de legislația în vigoare sau în scopuri convenite. 

Pentru prelucrarea datelor personale cu scopul de a executa anumite obligații legale în interesul 

legitim și asumat al salariaților, pot fi solicitate acestora și informații despre alte persoane vizate, cum 

ar fi membrii de familie pe care salariații îi au în întreținere. 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm și care aparțin salariaților cu care Operatorul are 

raporturi de dreptul muncii în baza unui contract individual de muncă, pot include:  

• toate datele menționate în actul de identitate al salariatului (nume, prenume, domiciliu, loc 

de naștere, data nașterii, CNP-ul, seria și nr. cărții de identitate, data eliberării, emitentul 

cărții de identitate, sexul, cetățenia, adresa de domiciliu etc.) întrucât, la angajarea în cadrul 



unei societăți, actul de identitate al salariatului este solicitat în vederea completării actelor 

necesare încheierii contractului de muncă; 

• toate datele menționate în permisul de conducere și în atestatele eliberate de instituțiile 

abilitate, în cazul angajaților care sunt încadrați în societate în funcții pentru care sunt 

necesare documente specifice care atestă calificare profesională; 

• semnătura olografă și/sau semnătura digitală a salariatului întrucât la momentul angajării în 

cadrul societății, salariatul semnează contractul de muncă și/sau alte acte;  

• fișele de medicina muncii, necesare pentru încheierea contractului individual de muncă; 

• date privind starea civilă, pentru a stabili dacă există persoane în întreținere cu scopul de a 

stabili deducerile personale la care are dreptul conform dispozițiilor legale; 

• date privind calitatea de pensionar, dacă este cazul; 

• date privind asigurări de sănătate și sociale; 

• date privind studiile, formarea profesională, experiența profesională a salariatului;  

• toate datele referitoare la drepturile și obligațiile salariatului întrucât, în contractul de muncă 

se menționează, în mod obligatoriu, aceste mențiuni; 

• informații privind modul în care salariatul își exercită funcția (ce măsuri adopta, ce acte 

semnează, programul de muncă, prezența sau lipsă de la muncă, numărul concediilor, perioada 

concediilor etc);  

• informații privind modul în care salariatul folosește logistica pusă la dispoziție de societate;  

• datele de contact ale salariatului (ex: număr de telefon, nr. fax, adresa e-mail, adresa de 

domiciliu, etc.);   

• datele privind contul bancar al salariatului în vederea virării salariului și a altor beneficii, dacă 

este cazul; 

• datele privind veniturile obținute de salariat de la societate (sumele plătite, cuantumul 

acestora, data plății, natura acestora etc, întrucât, pe parcursul desfașurării activității, 

societatea îi plătește salariatului salariul și/sau alte beneficii); 

• alte date necesare pentru buna desfășurare a activității, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

2.2 Date cu caracter personal ale clienților Operatorului, persoane fizice cu care Operatorul are 

relații contractuale de la care se pot prelucra numele și prenumele, adresa poștală, inclusiv 

adresa de domiciliu, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, 

numărul de fax și adresa de e-mail, numărul de înmatriculare al autovehicului personal; 

2.3 Date cu caracter personal ale reprezentanților, colaboratorilor sau salariaților persoane fizice 

ai clienților Operatorului, cu care Operatorul are relații contractuale de la care se pot prelucra 

numele și prenumele, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, adresa profesională, 

numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax și adresa de e-mail; 



2.4 Date cu caracter personal ale persoanelor care viziteaza pagina de web a Operatorului: adresa 

IP, identificatori cookies, alţi identificatori online, identificator  unic  de  dispozitiv  (ID  

universal  unic – UUID), data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor, solicitarea web, 

data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului;  

2.5 Informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu în vederea încheierii sau exercitării unui 

raport contractual sau comunicate în mod voluntar de către persoana  vizată, cum ar fi 

instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări și proiecte; 

2.6 Informații colectate din surse publice; 

2.7 Alte date cu caracter personal necesare în scopul informării persoanei vizate dacă se dovedesc 

relevante activității pe care o desfășurăm care se încadrează în interesul legitim al 

operatorului; 

Au acces la datele personale numai salariații cu atribuții specifice din cadrul biroului de resurse 

umane, finaciar-salarizare, managerii cu atribuții privind angajarea de personal, șefii de echipă 

responsabili cu instruirea periodică, cu organizarea activității salariaților.  

Salariații Operatorului care prelucrează datele cu caracter personal sunt instruiți și obligați sub 

sancțiunile prevăzute de Codului Penal și alte legi aplicabile să păstreze confidențialitatea datelor 

personale. 

În situații limitate, în care pentru desfășurarea activității noastre, trebuie să colectăm categorii 

speciale de date cu caracter personal astfel cum sunt ele regăsite în cadrul art. 9 al Regulamentului 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date (”GDPR”) nr. 679 din 27.04.2016, respectiv codul numeric personal,  

imaginile persoanei fizice, date de sănătate cu caracter personal, prelucrarea se va face doar: 

i. pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate sau pe baza dovezii juste a 

consimțământului persoanei vizate furnizate de o terță persoană care ne comunică aceste date;  

ii. în baza unei obligații legale de prelucrare a acestor categorii de date;  

iii.  în baza unei obligații care apără un drept legitim; 

3. MODALITATEA ÎN CARE COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL  

Colectarea datelor cu caracter personal de către Eurospeed în anumite împrejurări, inclusiv:  

• În momentul în care persoana vizată se angajează în relații de natură contractuală cu 

Operatorul; 



• În momentul în care persoana vizată furnizează voluntar, din orice motiv, datele sale cu 

caracter personal Operatorului, sau entitatea cu care are raporturi persoana vizată furnizează 

voluntar datele acestei persoane vizate; 

• În momentul în care persoana vizată participă la un eveniment organizat de către Operator 

care presupune oferirea din partea persoanei vizate a datelor cu caracter personal; 

• În momentul în care persoana vizată navigehază, solicită informații sau interacționează pe 

website-ul aparținând Operatorului; 

• În momentul în care persoana vizată care are calitatea de fost salariat, solicită informații 

despre raportul de muncă avut între părți sau solicită adeverințe.  

• În anumite împrejurări, colectăm date cu caracter personal cu privire de la o sursă terță. Spre 

exemplu, se pot colecta date cu caracter personal de la entitatea cu care persoana vizată are 

raporturi contractuale, ale entității cu care persoana vizată are legatură, furnizori de 

informații sau servicii sau din arhive publice sau parteneri/colaboratori cu care Operatorul are 

stabilite relații de natură contractuală care presupun, printre altele, partajarea bazelor de 

date aparținând acestora. 

 

4. TEMEIURI JURIDICE ÎN BAZA CĂRORA SE PRELUCREAZĂ DATE CU CARACTER PERSONAL  

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, 

adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a 

datelor cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:  

• Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract în care persoana vizată este 

parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu persoana 

vizată (de exemplu încheierea unui contract de prestări servicii, de transport, de vânzare-

cumpărare, contract individual de muncă, etc.); 

• Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale; 

• Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului persoanei vizate prealabil și explicit; 

• Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale 

altei persoane fizice; 

• Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Operatorului sau ale unui terț, cu 

excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei 

vizate prevalează asupra acestor interese.  

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul persoanei vizate prealabil și 

explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în 

temeiul consimțământului persoanei vizate prealabil și explicit.  



5. RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI 

În orice moment, persoana vizată  are dreptul de a își retrage consimțământul. Retragerea 

consimțământului persoanei vizate nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de 

dinaintea retragerii acestuia.  

În vederea retragerii consimțământului pentru orice prelucrare asupra căreia s-a consimțit în prealabil, 

persoana vizată este rugata să comunice un e-mail la adresa  petru.tomsa@dtcspedition.ro, să 

contacteze Eurospeed la nr. de telefon 0722 679 923 sau să ne comunice o scrisoare explicită la 

adresa mun. Cluj Napoca, Str. Dorobanților, Nr. 39-41, ap. 2, județ Cluj. În toate cazurile, 

consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.  

Ca regulă generală, în cazurile în care se retrage consimțământul, nu vom mai permite prelucrarea 

datelor persoanei vizate și se vor lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu 

datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în 

vederea desfășurării activității Operatorului, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime 

prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, vom proceda la prelucrarea respectivă și vă vom informa 

în acest sens.  

6. COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR 

 

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale copiilor minori aflați în întreținerea salariaților 

în scopul stabilirii unor scutiri fiscale raportate la taxele și impozitele aplicabile salariaților, potrivit 

legislației fiscale aplicabile.  

 

Datele pe care Operatorul le prelucrează în acest sens sunt: nume, prenume, CNP, conform art. 77 a 

Codului Fiscal Legea 227/2015 pentru a beneficia de scutiri fiscale. 

 

7. SCOPURILE ÎN CARE SE VOR PRELUCRA DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) b), c), f) din 

Regulamentul (UE) 2016/676, respectiv: 

• persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

• prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este 

parte sau pentru a face demersuri la cererea unei persoane vizate înainte de încheierea 

unui contract;  
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• prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce revine 

operatorului; 

• prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o 

parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, 

în special atunci când persoana vizată este un copil. 

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri („Scopuri Permise”):  

1. Încheierea și executarea contractelor civile și comerciale încheiate de persoana vizată cu 

Eurospeed (contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, etc.); 

2. Încheierea și executarea contractelor individuale de muncă încheiate de persoana vizată cu 

Eurospeed; 

3. Respectarea obligațiilor noastre legale referitoare la dispozițiile prevăzute de Codul muncii și 

alte norme care reglementează raporturile de muncă, cum ar fi obligații de păstrare a 

evidențelor contabile sau fiscale, pentru întocmirea situațiilor financiar-contabile (deconturi, 

ordine de deplasare etc), pentru inspecția muncii, înregistrarea în registrul general de evidență 

a salariaților (REVISAL) a elementelor contractului individual de muncă și a modificărilor aduse 

acestora, pentru ținerea evidenței orelor de muncă prestate de salariați și pentru întocmirea 

statelor de salarii, pentru planificarea, gestionarea și organizarea muncii, pentru asigurarea 

egalității de șanse și diversității la locul de muncă, pentru asigurarea sănătății și securității 

salariaților în toate aspectele legate de muncă, pentru verificarea capacității de muncă a 

salariaților; 

4. Pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor Operatorului. 

5. Pentru asigurarea transportului organizat de firmă (unde este cazul); 

6. Respectarea obligațiilor noastre legale de verificare a conformității sau de înregistrare care ar 

putea include verificări automate ale datelor de contact sau alte informații pe care persoana  

vizată  le furnizeaza cu privire la identitate; 

7. Scopuri precum reclamă, marketing și publicitate, statistică exclusiv în interesul operatorului 

sau împuterniciților săi, organizarea de cursuri, seminarii, etc.  

8. Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către persoana vizată; 

9. Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul Eurospeed, sistemele IT și de 

comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea 

amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase; 

10. În scopul monitorizării și evaluării conformității cu politicile și standardele noastre; 

11. Pentru soluționarea de plângeri și petiții; 



12. În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru 

care datele cu caracter personal ne-au fost furnizate. 

În cazul în care persoana vizată și-a acordat consimțământul, prelucrarea datelor cu caracter personal 

se va putea efectua și în următoarele scopuri:  

• Comunicarea cu persoana  vizată  prin canalele pe care aceasta le-a aprobat pentru ținerea la 

curent în ceea ce privește evenimente/informații cu privire la serviciile, produsele precum și 

evenimente și proiecte Eurospeed; 

• Sondaje în rândul salariaților/clienților/partenerilor/colaboratorilor, campanii de marketing, 

analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale. 

În ceea ce privește comunicările legate de marketing/informare cu privire la evenimente, Eurospeed 

pune la dispoziție – dacă se impune în mod legal – informațiile respective doar după ce persoana vizată 

a selectat această opțiune de a participa și se va oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice 

moment, în cazurile în care nu se dorește primirea de comunicări legate de marketing/informare cu 

privire la evenimentele Eurospeed.  

Nu se vor folosi datele cu caracter personal ale persoanei vizate în luarea unor decizii automate 

care să creeze alte profiluri decât cele descrise mai sus.  

Refuzul persoanei vizate de a furniza date cu caracter personal către operatorul EUROSPEED DTC 

SPEDITION S.R.L. atrage imposibilitatea subscrisei de a demara demersurile legale pentru întocmirea și 

executarea contractului de muncă sau de a încheia relații comerciale, după caz. 

8. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. CATEGORII DE DESTINATARI 

Datele cu caracter personal obținute de la persoanele vizate se pot partaja în următoarele împrejurări:  

i. Se pot comunica datele de contact cu titlu confidențial către terți în scopul obținerii unui 

feedback din partea persoanei vizate cu privire la prestarea serviciilor de către societate, 

pentru a ne ajuta la măsurarea performanței noastre și îmbunătățirea și promovarea serviciilor 

noastre; 

ii. De asemenea, se pot partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite: 

________________________________ în principal prestatori de servicii, pe plan intern sau 

internațional, ex. centre de servicii comune, în vederea prelucrării datelor cu caracter 

personal în Scopurile Permise, în numele Eurospeed și doar în conformitate cu instrucțiunile 

acesteia. Vom păstra controlul asupra datelor cu caracter personal și vom folosi măsuri 

corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și 

Commented [C1]: Aici trebuie menționati colaboratorii 
care colecteaza date in numele Eurospeed Ex:  societatea 
care se ocupa e contabilitate, service-uri auto care constata 
daunele produse de soferi, etc 



securitatea datelor cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de 

servicii;  

iii. Alte categorii de destinatari ai datelor personale ale salariaților: 

• Persoana vizată (salariatul); 

• Instituții publice (ITM, ANAF); 

• Servicii sociale și de sănătate (CNPP, CNAS, ANOFM, Cabinetul de medicina muncii; Societatea 

comercială autorizată să presteze activități în domeniul SSM și SU); 

• Executori judecătorești, la solicitarea acestora, în vederea aplicării popririi asupra veniturilor 

salariaților; 

• Societăți bancare cu scopul virării salariului sau pentru confirmarea datelor completate în 

adeverințele de venit solicitate de salariat; 

• Societatea comercială de la care se achiziționează bonurile de masă, dacă este cazul; 

• Clinica medicală privată cu care Operatorul are contract din perspectiva serviciilor medicale 

sub formă de abonament suportate de Operator pentru salariații proprii, dacă este cazul;   

• Organe de control, la solicitarea acestora; 

• Organe fiscale/organe judiciare. 

Cu excepția celor de mai sus, divulgarea datelor cu caracter personal se va realiza doar când exista o 

instruire sau acordarea unei permisiuni, când se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau 

cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea 

investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.  

Am putea să vă transferăm datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în țări care 

au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel corespunzător de protecție a datelor 

dumneavoastră cu caracter personal – de exemplu Olanda, Germania, Franța, Italia, etc. dacă se va 

dovedi necesar în scopurile permise, așa cum au fost descrise mai sus.  

Aceste părți terțe trebuie să utilizeze informațiile personale pe care le împărtășim cu aceștia numai 

pentru a efectua servicii în numele nostru și pentru a vă trata informațiile personale în conformitate cu 

toate legile privind confidențialitatea și protecția datelor. 

Eurospeed poate să vă împărtășească informațiile personale cu terțe părți atunci când avem 

convingerea că divulgarea este necesară în următoarele cazuri:  

• În vederea respectării unei legi, unei reglementări, unei hotărâri judecătorești sau al unui alt 

temei juridic;  



• Pentru detectarea, prevenirea și răspunderea la fraudă, încălcarea proprietății intelectuale, 

încălcarea contractelor sau acordurilor noastre, încălcarea legii sau alte utilizări incorecte ale 

proprietății Eurospeed;  

• Pentru protejarea drepturilor Eurospeed sau a dvs. ori a sănătății, siguranței, bunăstării, 

drepturilor sau proprietății altora;  

• În circumstanțe similare similare celor expuse mai sus.  

Eurospeed poate partaja informațiile dvs. personale cu terțe părți în legătură cu vânzarea, 

cumpărarea, fuziunea, reorganizarea, lichidarea sau dizolvarea Eurospeed sau în circumstanțe similare. 

Eurospeed poate împărtăși informațiile cu permisiunea dumneavoastră sau la cererea dumneavoastră. 

Eurospeed poate comunica informații anonime sau agregate intern și cu terțe părți în orice scop. Astfel 

de informații nu vă vor identifica în mod individual. 

9.  DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE 

FIZICE  

În cazul în care se furnizează date cu caracter personal cu privire la o altă persoană (cum ar fi unul 

dintre administratorii sau salariații, sau o persoană cu care aveți relații profesionale sau de exemplu 

minorul al cărui părinte/tutore/custode/comitent sunteți ori persoană care răspunde din punct de 

vedere legal), persoana care ne furnizează datele trebuie să se asigure că are dreptul de a ne divulga 

aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele 

date cu caracter personal, așa cum se descrie în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter 

personal.  

În special, persoana vizată trebuie să se asigure că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspectele 

diverse tratate în prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal, așa cum acestea 

privesc persoana fizică respectivă, inclusiv identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, 

scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv 

divulgarea către destinatari din străinătate), dreptul persoanei fizice de a obține acces la datele cu 

caracter personal și de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și 

consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastră de a presta 

servicii).  

10. PĂSTRAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, natura, domeniul de aplicare, 

contextul și scopurile prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și riscurile cu grade diferite de 

probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, în legătură cu Datele cu 



Caracter Personal prelucrate, Eurospeed a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate 

pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului respectiv, inclusiv, după caz, măsuri la 

care se face trimitere în art. 32 alin. (1) din Regulementul GDPR. 

În acest sens, toate datele cu caracter personal pe care le colectează operatorul Eurospeed sunt 

stocate pe un server intern, aflat în proprietatea operatorului. Accesul la server este restricționat prin 

existența mai multor parole criptate, iar parola pentru accesul general la server este cunoscută 

exclusiv de către persoana responsabilă cu prelucrarea datelor personale, numită de Operator. 

În evaluarea nivelului corespunzător de securitate, Eurospeed a ținut seama de riscurile reprezentate 

de prelucrare, în special de Încălcarea Securității Datelor cu Caracter Personal. 

Eurospeed va informa persoanele vizate promt, și în niciun caz mai târziu de 24 de ore de când ia la 

cunoștință de orice Încălcare a Securității Datelor cu Caracter Personal intervenită și vor pune la 

dispoziția acestuia toate informațiile disponibile cu privire la acea încălcare a securității, inclusiv 

măsuri de remediere și corecție luate sau planificate de a fi luate de către acestea.  

În cazul oricărei investigații sau sechestru ale Datelor cu caracter Personal de către o autoritate de 

stat, o autoritate de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau orice altă autoritate 

competentă, Eurospeed va informa persoanele vizate prompt (24 – 36 de ore) în ceea ce privește 

această solicitare, cu excepția cazului în care această informare este interzisă de legea aplicabilă sau 

de o decizie, ordin sau instrucțiune legală a autorității în cauză, întrucât informarea ar prejudicia o 

investigație în curs. În acest din urmă caz, Eurospeed va informa  persoanele vizate de îndată ce 

motivele pentru care informarea nu a fost făcută încetează să mai fie aplicabile. 

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității 

datelor cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, 

divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe 

sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în 

format tipărit.  

Dosarele fizice se țin în _____________ la care au acces un numar limitat de persoane din personalul 

Operatorului, respectiv numai salariații cu atribuții specifice din cadrul biroului de resurse umane, 

finaciar-salarizare, managerii cu atribuții privind angajarea de personal, șefii de echipă responsabili cu 

instruirea periodică, cu organizarea activității salariațilorcare au fost instruite conform cu privire la 

respectarea reglementarilor din domeniul protecției datelor cu caracter personal.  



Informația digitală se află stocată local, pe un server care aparține operatorului Eurospeed și la care 

are acces general exclusiv persoana responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal 

desemnată din cadrul Eurospeed. Atunci când este cazul, aceasta se îngrijește să acorde acces exclusiv 

la informațile necesare pentru exercitarea obligațiilor contractuale sau de muncă. 

11. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal furnizate suferă modificări, spre exemplu 

dacă se schimbă prenumele, numele, adresa de domiciliu sau adresa de e-mail, vă rugăm să anunțați 

Eurospeed prin comunicarea unui e-mail la adresa petru.tomsa@dtcspedition.ro. Nu vom fi 

răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din furnizarea de către persoana vizată a unor Date cu 

Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete.  

În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la 

datele cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor 

cu caracter personal.  

12. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele cu caracter personal prelucrate de Eurospeed vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt 

necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când se va retrage consimțământul (în 

situația în care acesta a fost acordat) și nu mai există obligația legală de a continua operațiunea de  

stocare a datelelor personale.  

Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter 

personal pe termen mai lung, datele cu caracter personal vor fi șterse în termen rezonabil,  având în 

vedere următoarele criterii:  (i) orice cerințe legale aplicabile pentru păstrarea datelor cu caracter 

personal pentru o anumită perioadă de timp; (ii) orice obligații de reținere legate de litigii actuale sau 

potențiale sau cereri de reglementare, (iii) orice cerințe de păstrare  specificate în cuprinsul 

acordurilor relevante la care Eurospeed este parte, (iv) sensibilitatea informațiilor și (v) scopurile 

pentru care au fost colectate informațiile,  de exemplu: 

• Cu titlu general, datele personale vor fi stocate timp de 5 ani de la încetarea relațiilor 

contractuale; 

• Fișele SSM, PSI și fisele de aptitudine eliberate de către serviciile de medicina muncii, pe 

perioada derulării raportului de muncă. 

• Dosarele personale ale salariaților, evidențele din registrul general de evidență a salariaților,  

cele financiar-contabile, dar și alte date personale a căror prelucrare este necesară în vederea 
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îndeplinirii unei obligații legale ce revine Operatorului se vor arhiva și păstra pe durata 

prevăzută de legislația în vigoare; 

• Timp de 3 ani de la punerea în executare a unei hotărâri judecătorești împotriva dvs. sau 

Operatorului rezultate din orice dispută; 

• Pe durata oricărei investigații, cercetări, proceduri începute de orice autoritate public că 

privire la activitatea Operatorului; 

• În cazul în care datele sunt prelucrate pe baza unui consimțământ acordat - până la retragerea 

explicită a consimțământului sau atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost 

colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale. 

În cazul în care la nivelul Operatorului vor fi utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de 

comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă iar prelucrarea 

datelor cu caracter personal ale angajaților se face cu scopul realizării intereselor legitime urmărite de 

Operator și anume pentru asigurarea protecției persoanelor, bunurilor și valorilor Operatorului și ale 

angajaților, durata de stocare a datelor cu caracter personal colectate în acest mod este proportională 

cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementae de 

lege sau a cazurilor temeinic justificate. 

După expirarea perioadelor de timp menționate, în măsura în care nu există alt temei pentru 

prelucrarea datelor, acestea vor fi anonimizate. Operatorul poate anonimiza numai o parte din date. 

13. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL  

Porivit dispozițiilor legale aplicabile și sub rezerva anumitor condiții legale, persoana  vizată  are 

următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:    

1. Dreptul de acces, care include dreptul de a ști dacă prelucrăm date despre persoana  vizată  și  

dreptul de a afla care sunt acestea, cui sunt transferate, cât timp vor fi păstrate, de unde le-

am obținut și dacă se folosesc pentru profilare/decizii automatizate. 

2. Dreptul la rectificare. Dacă datele pe care le avem sunt incorecte, trebuie să le corectăm (mai 

puțin în cazul în care le prelucrăm pentru altcineva. În acest caz, se va informa cui trebuie 

adresată cererea). 

3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) la cerere vom șterge datele personale ale persoanei 

vizate cât mai repede posibil, dacă: 

• nu mai sunt necesare pentru scopul în care sunt obținute; 



• se retrage consimțământul pentru prelucrarea acestor date/dacă sunt obiecții privind 

prelucrarea (mai puțin dacă acestea sunt necesare pentru un litigiu, executarea unui 

contract sau obligații legale);  

• descoperim că avem o obligație legală de ștergere sau dacă prelucrarea ar fi nelegală, le 

vom șterge.  

Dacă datele sunt prelucrate și de terți, vom lua măsuri rezonabile de a le informa despre cererea de 

ștergere. 

4. Dreptul la restrângerea procesării, dacă ele sunt nelegale, presupus incorecte, contestate, sau 

nu mai sunt necesare. 

5. Dreptul la informare. Vă informăm cât mai clar despre drepturile persoanei vizate în domeniul 

datelor personale, și despre ce date prelucrăm despre aceasta sau (dacă e cazul) comunicăm 

unor terți.   

6. Dreptul la portare. Dacă vă prelucrăm datele personale în mod automatizat, în bază de 

consimțământ sau contract, ne puteți cere sa vi le furnizăm în format electronic și vă vom 

răspunde solicitării într-un termen rezonabil. 

7. Dreptul de a obiecta. Ne puteți indica dacă doriți să nu mai prelucrăm datele dvs. personale. 

Vom da curs cererii dvs. dacă nu putem demonstra interese legitime suficiente. În orice caz, 

datele procesate pentru marketing direct vor fi șterse la cerere. 

8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 

crearea de profiluri, cu excepția cazului în care ați dat un consimțământ explicit sau dacă ele 

sunt necesare pentru executarea unui contract. 

9. Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată pe 

care le deținem; în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv 

sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru 

prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă; 

10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în România este vorba despre 

ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), 

web: www.dataprotection.ro, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 

Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în scris prin 

poștă la adresa Operatorului EUROSPEED din mun. Cluj - Napoca, Str. Dorobanților, Nr. 39-41, ap. 2, 

județ Cluj, sau prin e-mail la adresa petru.tomsa@dtcspedition.ro. Este posibil să vă cerem să vă 

dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma 

cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.  
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Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în 

timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru, puteți înainta plângerea către Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe 

Magheru nr. 28-30, București, România, web: www.dataprotection.ro, e-mail: 

anspdcp@dataprotection.ro.   

14. DATE DE CONTACT 

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări legate de Politica de 

prelucrare a datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa 

petru.tomsa@dtcspedition.ro să ne contactați la tel. 0722 679 923 sau să ne transmiteți o scrisoare la 

adresa Calea Dorobanților 39-41, ap. 2, mun. Cluj-Napoca, cod poștal 400117, jud. Cluj. 

 

 

EUROSPEED DTC SPEDITION S.R.L 

___________________ 
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