Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse
prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu
caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica
incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele
dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care
beneficiati conform legii.
In acest scop, mai jos veti gasi elementele principale pe care consideram ca este util sa le
cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de "persoana vizata".
Elementele principale enumerate mai jos nu sunt limitative si nu afecteaza sub nici o forma
definitiile, reglementarile stabilite de Regulamentul UE 2016/679 precum si drepturile si
obligatiile persoanelor vizate de respectivul regulament care urmeaza a avea deplina
aplicabilitate.
Drepturile persoanelor vizate de Regulament de a apela la toate remediile juridice stabilite de
Regulamentul UE 2016/679 sunt pe deplin respectate, Operatorul asumandu-si in mod direct
toate obligatiile care ii revin in conformitate cu acest Regulament.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL
Orice informatie prin care o persoana fizica devine identificabila, cum ar fi: un nume, un numar
de identificare, date de localizare, un identificator online, unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

CE INSEAMNA PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:
colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvaluirea prin transmitere (inclusiv catre terti), diseminare sau punere
la dispozitie in orice alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictionarea,
stergerea sau distrugerea.
CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CAROR DATE POT FI
PRELUCRATE
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de catre IMS Rom SRL apartin urmatoarelor
categorii de persoane fizice: beneficiari / potentiali beneficiari ai serviciilor oferite de operator,
angajati, membrii familiei persoanei vizate / persoanele desemnate de persoana vizata ca
persoane de contact in relatia cu operatorul.

DE CE PRELUCREAZA IMS ROM SRL DATE CU CARACTER PERSONAL

IMS ROM SRL prelucreaza date cu caracter personal in scopul indeplinirii obligatiilor legale, in
scopul indeplinirii activitatii de selectie si plasare a fortei de munca, de incheiere si executare a
contractului individual de munca si intreprinderea tuturor demersurilor pentru indeplinirea
acestor scopuri conform legislatiei in vigoare, in scopul efectuarii platii salariului prin virament
bancar in calitate de angajator / agent imputernicit al angajatorului
CATRE CINE POATE DEZVALUI IMS ROM SRL DATELE CU CARACTER PERSONAL
IMS ROM SRL poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de
destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali / membrii familiei persoanei vizate, angajații
operatorului, partenerii contractuali ai operatorului, angajatorul / potentialul angajator al
persoanei vizate si agentii reprezentanti ai acestuia (agenti de calatorie, agenti portuari, agenti de
transfer) în state din cadrul UE/ SEE, cât și în afara UE/SEE (pentru transferurile în afara
UE/SEE, operatorul își va întemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza art. 49, litera
c) din Regulament); alte companii din acelasi grup cu operatorul (IMS USA, IMS Norway, IMS
Slovenia), bancile partenere, societati de asigurare si reasigurare, organisme de certificare,
autoritatile competente conform legislatiei aplicabile

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE:
Drepturile persoanelor vizate sunt prevazute in mod complet de REGULAMENTUL (UE)

2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 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 de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
DREPTUL LA INFORMARE - dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea
datelor cu caracter personal de catre IMS ROM SRL;
DREPTUL DE ACCES LA DATE - dreptul de a obtine de la operatorul de date confirmarea
faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;
DREPTUL LA RECTIFICARE - dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal
inexacte, precum si completarea datelor incomplete;
DREPTUL LA STERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT") - dreptul de a obtine,
in limita indeplinirii conditiilor legale, stergerea datelor cu caracter personal;
DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII - dreptul de a obtine, in limita
indeplinirii conditiilor legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita
prelucrarea ulterioara a acestora;
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - dreptul de a primi datele cu caracter personal
intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de
a transmite aceste date catre un alt operator de date, in limita indeplinirii conditiilor legale;

DREPTUL LA OPOZITIE - dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si
legitime legate de situatia particulara, prelucrarii datelor cu caracter personal, in limita
indeplinirii conditiilor legale;
DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATE - dreptul de a
solicita si de a obtine anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari
efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau
afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;
DREPTUL DE A SE ADRESA AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A
PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SAU INSTANTELOR
COMPETENTE - dreptul de a dresa o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv instantelor competente pentru apararea
oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter
personal, care au fost incalcate.

Prezenta politica de confidentialitate a operatorului urmeaza a fi interpretata si
aplicata in stricta conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE)
2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 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 de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Respectivul Regulament urmeaza a se aplica in mod direct in orice relatie si
raport juridic dintre operator si persoanele vizate de Regulament, pentru orice
nu este prevazut in prezenta politica de confidentialitate urmand a fi aplicate
prevederile acestuia, prevederi care vor avea intaietate in oricare situatie.

