
 

 

Informare în conformitate cu Art. 13 resp. Art. 14 
În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), persoana vizată ale cărei date cu caracter personal sunt 
prelucrate de o persoană împuternicită de operator are dreptul să primească informații despre activitățile de prelucrare respective. 

Adresă: 

Europapier România srl 
Autostrada București – Pitești km. 13, A1 Parc Industrial - Hala F1, Comuna 

Dragomirești Vale, Sat Dragomirești Deal, 077096, Județul Ilfov, România 

Operator 

Conducere Cristina Mocanu 
 

Mihnea Muranyi 

Reprezentată de 

Responsabil cu Protecția 
Datelor / Coordonator 

Europapier Romania srl informează conform GDPR, după cum urmează: 

Lista de mai jos enumeră toate activitățile de prelucrare cu detaliile relevante despre informații pe care le execută 
compania în mod automat în legătură cu datele cu caracter personal ale persoanelor vizate. 

  

În cadrul obligației de a furniza informații, instituită prin RGPD, atragem în mod explicit atenția asupra drepturilor 
persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează: 

  

Accesul la datele cu caracter personal: 

Art. 15 din RGPD stipulează că persoana vizată are dreptul să solicite confirmarea operatorului de date cum că îi 
prelucrează datele cu caracter personal. Dacă este cazul, persoana vizată are dreptul să fie informată asupra naturii și 
conținutului prelucrării datelor cu caracter personal. 

  

Dreptul de a corecta: 

Art. 16 din RGPD stipulează că persoana vizată are dreptul să solicite operatorului de date corectarea imediată a 
oricăror date cu caracter personal incorecte referitoare la ea. Luând în calcul scopurile prelucrării, persoana vizată are 
dreptul să solicite completarea de date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații 
suplimentare. 

  

Dreptul la ștergere:  

Art. 17 din RGPD conferă persoanei vizate dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal ale persoanei vizate să fie șterse 
imediat. Operatorul de date are obligația să șteargă imediat datele cu caracter personal dacă nu există motive legitime să nu o facă. 

  

Dreptul de a restricționa prelucrarea:  

Art. 18 din RGPD conferă persoanei vizate dreptul de a restricționa prelucrarea.  Persoana va avea dreptul de a solicita ca 
operatorul de date să restricționeze prelucrarea datelor sale cu caracter personal dacă nu există temeiuri legitime să nu o facă. 

  

Dreptul la portabilitatea datelor:  

Art. 20 din RGPD conferă persoanei vizate dreptul la portabilitatea datelor.  Persoana are dreptul să solicite operatorului 
de date datele cu caracter personal pe care i le-a furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent, care poate fi 
prelucrat automat. De asemenea, are dreptul de a transmite aceste date către un alt operator de date fără piedici impuse 
de operatorul de date căruia i s-au furnizat datele cu caracter personal, dacă nu există motive legitime contrare. 

  

Retragerea consimțământului: 

Art. 7 din RGPD conferă persoanei vizate dreptul de a-și retrage consimțământul, cu condiția ca acesta să fi fost dat și 
ca prelucrarea să nu fie efectuată în temeiul altor baze instituite legal. 

  
Dreptul la opoziție: 

Art. 21 din RGPD conferă persoanei vizate dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la 
persoana sa în baza faptului că prelucrarea este necesară pentru execuția unei sarcini efectuate în interes public sau 
în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care a fost învestit operatorul de date sau că prelucrarea este necesară în 
scopurile intereselor legitime urmărite de operatorul de date sau de către o parte terță, cu excepția situației în care 
asemenea interese sunt anulate de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care 
impun protecția datelor cu caracter personal, în special acolo unde persoana vizată este un copil. 

  

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: 

În conformitate cu obligația de informare din cadrul GDPR, se atrage atenția asupra faptului că persoana vizată ale 
cărei date sunt prelucrate de un operator de date are dreptul să depună o plângere la o autoritate de supraveghere. 

  

Existența unui proces automat de luare a deciziilor (de ex. crearea de profiluri): 



 

 

Art. 22 din GDPR conferă persoanelor vizate dreptul de a nu face obiectul unei decizii - care poate include o măsură - 
asupra evaluării aspectelor personale legate de persoana vizată, care luată exclusiv în baza unei prelucrări automate 
și care un efect juridic asupra persoanei vizate sau care, în manieră similară, are un efect advers material asupra 
persoanei vizate. 
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Listă restricționată de activități de prelucrare 
Conform Art. 13 și 14 din RGPD, următoarele informații despre activitățile de prelucrare utilizate sunt furnizate în Lista 
restricționată de activități de prelucrare (obligația operatorului de a furniza informații). 
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Formator Angajați EPRO 

Luând în considerație protecția drepturilor părților terțe, furnizăm informații despre următoarele date cu caracter 
personal care vă privesc. Efectuăm următoarele activități de prelucrare pentru funcțiile grupului de persoane vizate 
care vă privesc: 

Interviuri de evaluare EPRO 

 Destinatar intern 

 Logica de creare de profiluri 

 

 

 

Creare de profiluri 

Menținerea interesului comercial Scopul prelucrării 

Categorii de date cu caracter personal 

 

 

 

Art 9 / Art 10 

Persoana vizată însăși Sursă de date 

10 ani Perioadă de stocare 

Câmpuri de date: 
Fotografie 
Adresa 
Data nașterii 
E-mail 
Funcție 
Nume 
CNP 
Naționalitate 
Număr angajat 
Număr de telefon 
Sex 
Semnătură 

Descriere 

Interviu de evaluare EPRO 
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Web: www.crisam.net 

E Mail: office@calpana.com 

Tel: +43 (732) 601216 0 
Fax: +43 (732) 601216 209 

calpana business consulting gmbh 
A-4020 Linz, Blumauerstraße 43 

Tipărire: 

CRISAM® - Metodă de aplicare a riscurilor corporatiste 

 


