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1. INTRODUCERE 

 

Contextul regulamentului general privind protecția datelor (‘GDPR’)  

 

Regulamentul general privind protecția datelor 2016 înlocuiește Directiva UE privind protecția datelor din 

1995 și înlocuiește legislația fiecărui stat membru care a fost elaborată în conformitate cu Directiva 95/46 

/ CE privind protecția datelor. Scopul său este de a proteja "drepturile și libertățile" persoanelor fizice 

(adică persoane vii) și de a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt prelucrate fără cunoștințele 

lor și, ori de câte ori este posibil, că sunt prelucrate cu consimțământul lor.  

 

Definițiile utilizate de organizație (obținute din GDPR)  

 

Domeniul de aplicare (Articolul 2) – GDPR se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată 

total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele 

automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care 

sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.  

 

Aplicarea teritorială (Articolul 3) – GDPR se aplică tuturor operatorilor care sunt stabiliți în UE (Uniunea 

Europeană) care prelucrează datele personale ale persoanelor vizate, în contextul acelei unități. Se va 

aplica, de asemenea, operatorilor din afara UE care prelucreazădate cu caracter personal pentru a oferi 

bunuri și servicii sau pentru a monitoriza comportamentul persoanelor vizate rezidente în UE.  

 

Articolul 4 definiții 

 

Sediu – sediul principal aloperatorului în UE va fi locul în care operatorul adoptă principalele decizii cu 

privire la scopul și mijloacele activităților sale de prelucrare a datelor. Stabilirea principală a unui 

operator în UE va fi centrul său administrativ. Dacă un operator are sediul în afara UE, acesta va trebui să 

numească un reprezentant în jurisdicția în care operatorul își desfășoară activitatea în numele operatorului 

și să se ocupe de autoritățile de supraveghere.  

 

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 

(„persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau 

indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, 

date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității 

sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.  

 

Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială 

sau etnică, opinii politice, credințe religioase sau filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea 

datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea 

sau date referitoare la o persoană fizică viața sexuală sau orientarea. 

 

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau 

împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci 

când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul 

sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.  
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Subiectul datelor – orice persoană vie care face obiectul datelor cu caracter personal deținute de o 

organizație.  

 

Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 

seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 

utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea 

sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.  

 

Creare de profiluri – orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în 

utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană 

fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația 

economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află 

persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.  

 

Încălcarea securității datelor cu caracter personal – o încălcare a securității care duce, în mod accidental 

sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter 

personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.  

 

Consimțământ al persoanei vizate - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de 

ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără 

echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.  

 

Copil – GDPR definește un copil drept orice persoană cu vârsta sub 16 ani, deși acest lucru poate fi redus 

la 13 de legislația statelor membre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale unui copil este legală 

numai dacă a fost obținut consimțământul părinților sau custozilor. Operatorul va depune eforturi 

rezonabile pentru a verifica, în astfel de cazuri, dacă titularul răspunderii părintești asupra copilului 

acordă sau autorizează acordul.  

 

Parte terță – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana 

vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a 

operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter 

personal.  

 

Filing system – orice set structurat de date cu caracter personal care sunt accesibile conform unor criterii 

specifice, centralizate, descentralizate sau dispersate pe o bază funcțională sau geografică. 
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2. DECLARAȚIA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

  

Consiliul de Administrație și conducerea ZIR IMPLANT SRL, cu sediul la Breaza, Prahova - România, 

se angajează să respecte toate legile relevante ale UE și ale statelor membre cu privire la datele cu 

caracter personal și protecția "drepturilor și libertăților" persoanelor ale căror informații ZIR IMPLANT 

SRL le colectează și prelucrează în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 

(GDPR).  

 

Respectarea GDPR este descrisă de această politică și de alte politici relevante, cum ar fi politica de 

securitate a informațiilor, împreună cu procesele și procedurile conexe.  

 

GDPR și această politică se aplică tuturor funcțiilor de prelucrare a datelor personale ale ZIR IMPLANT 

SRL, inclusiv cele efectuate asupra datelor personale ale clienților, angajaților, furnizorilor și partenerilor 

și orice alte date personale pe care organizația le prelucrează de la orice sursă.  

 

ZIR IMPLANT SRL a stabilit obiectivele pentru protecția datelor și confidențialitate, care se regăsesc în 

obiectivele GDPR.  

 

Managerul de Securitate al Informațiilor este responsabil de revizuirea registrului de prelucrare anual, 

ținând seama de modificările aduse activităților ZIR IMPLANT SRL (determinate de schimbările 

înregistrate în registrul de inventariere a datelor și revizuirea managementului) și de orice cerințe 

suplimentare identificate cu ocazia evaluării impactul protecției datelor. Acest registru trebuie să fie 

disponibil la cererea autorității de supraveghere.  

 

Această politică se aplică tuturor angajaților / personalului și părților interesate ale ZIR IMPLANT SRL, 

cum ar fi furnizorii externalizați. Orice încălcare a GDPR va fi tratată conform politicii disciplinare a ZIR 

IMPLANT SRL și poate fi, de asemenea, o infracțiune, caz în care problema va fi raportată cât mai 

curând posibil autorităților competente.  

 

Partenerii și orice terțe părți care lucrează cu sau pentru ZIR IMPLANT SRL și care au sau ar putea avea 

acces la date cu caracter personal vor citi, înțelege și respecta de această politică. Nici o terță parte nu 

poate accesa datele personale deținute de ZIR IMPLANT SRL fără a fi încheiat în prealabil un acord de 

confidențialitate a datelor care impune obligațiile terților și care conferă ZIR IMPLANT SRL dreptul de  

a verifica respectarea acordului.  

 

 

mailto:info@stemgenerator.eu
http://www.stemgenerator.eu/


ZIR IMPLANT S.R.L.                                                                                            
                                                                                     ______________________________________________________________________________________  
Str. Războieni nr.19, Breaza, Prahova – Romania 

Tel.: +40 722.66.07.66, E-mail: info@stemgenerator.eu  

www.stemgenerator.eu   
 

 

 

REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA 

DATELOR 

(GDPR) 

Nr. document GDPR – Politica de protecție a datelor 

personale 

Ediția 01 

Revizia 00  

Data aplicării 25 mai 2018 
 

 

 

GDPR-004-2, Rev.00  Pagina 7 din 18 

 

3. RESPONSABILITĂȚI ȘI ROLURI ÎN CADRUL REGULAMENTULUI GENERAL 

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 

  

 

ZIR IMPLANT SRL este un operator de date și / sau un procesor de date în cadrul GDPR.  

 

Managementul de la nivelul cel mai înalt și toate persoanele din rolurile manageriale sau de supraveghere 

din cadrul ZIR IMPLANT SRL sunt responsabili pentru dezvoltarea și încurajarea bunelor practici de 

manipulare a informațiilor în cadrul ZIR IMPLANT SRL; responsabilitățile sunt stabilite în fișele de post 

individuale.  

 

Responsabilul GDPR (Managerul de Securitate a Informațiilor), conform fișei postului și 

responsabilităților, trebuie să fie membru al echipei de conducere, este responsabil față de Consiliul de 

Administrație al ZIR IMPLANT SRL pentru gestionarea datelor personale în cadrul ZIR IMPLANT SRL 

și pentru asigurarea respectării legislației în domeniul protecției datelor și bunele practici. Această 

responsabilitate include:  

• Implementarea GDPR în conformitate cu această politică; și  

• Securitatea și gestionarea riscurilor în ceea ce privește respectarea politicii.  

 

Managerul de Securitate al Informațiilor, care este calificat și cu experiență, a fost responsabil pentru 

respectarea de către ZIR IMPLANT SRL a acestei politici în mod curent și, în special, are 

responsabilitatea directă de a asigura că ZIR IMPLANT SRL respectă GDPR, la fel ca și ceilalți directori 

în ceea ce privește prelucrarea datelor care are loc în aria lor de responsabilitate.  

 

Managerul de Securitate a Informațiilor are responsabilități specifice în ceea ce privește procedurile, cum 

ar fi procedura de solicitare a accesului la datele cu caracter personal și reprezintă primul punct de apel 

pentru angajați / personalul care solicită clarificări cu privire la orice aspect al respectării protecției 

datelor.  

 

Respectarea legislației privind protecția datelor este responsabilitatea tuturor angajaților / personalului din 

ZIR IMPLANT SRL care prelucrează datele cu caracter personal.  

 

Procedura de dezvoltare a competențelor GDPR a ZIR IMPLANT SRL stabilește cerințe specifice de 

instruire și conștientizare în legătură cu rolurile specifice și angajații / personalul ZIR IMPLANT SRL în 

general.  

 

Angajatii / personalul ZIR IMPLANT SRL sunt responsabili de asigurarea corectitudinii si actualizarii 

oricaror date personale despre ei, furnizate de acestea catre ZIR IMPLANT SRL.  
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4. PRINCIPII DE PROTECȚIE A DATELOR 

   

Legislația impune responsabilității fiecărui operator de date să prelucreze datele personale în conformitate 

cu cele opt principii. 

 

Pentru a-și respecta obligațiile, ZIR IMPLANT SRL se angajează să adere la cele opt principii: 

 

1. Prelucrarea datele personale în mod corect și legal 

 

ZIR IMPLANT SRL va face toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că persoanele care se află în 

categoria datelor cu caracter personal (persoanele vizate) sunt informați cu privire la identitatea 

operatorului de date, scopurile prelucrării, orice informare adresată terților care sunt avute în vedere; cu 

indicarea perioadei pentru care se vor păstra datele și a oricăror alte informații care ar putea fi relevante.  

 

2. Prelucrarea datelor pentru scopul specific și legal pentru care au fost colectate și neprelucrarea 

în continuare, într-o manieră incompatibilă cu acest scop. 

 

ZIR IMPLANT SRL se va asigura că motivul pentru care au fost colectate datele inițial este singurul 

motiv pentru care se prelucrează aceste date, cu excepția cazului în care persoana respectivă este 

informată cu privire la orice prelucrare suplimentară, înainte de a avea loc. 

 

3. Asigurarea faptului că datele sunt adecvate, relevante și nu excesive în raport cu scopul pentru 

care sunt prelucrate 

 

ZIR IMPLANT SRL nu va căuta să colecteze date cu caracter personal care nu sunt strict necesare pentru 

scopul pentru care au fost obținute. Formularele de colectare a datelor vor fi elaborate întotdeauna luând 

în calcul acest aspect. Dacă date irelevante sunt puse la dispoziție de persoane, ele vor fi distruse imediat. 

 

4. Păstrarea datele personale corecte și, dacă este necesar, actualizarea acestora 

 

ZIR IMPLANT SRL va revizui și actualiza toate datele în mod regulat. Este responsabilitatea persoanelor 

care furnizează datele lor personale să se asigure că acest lucru este corect și fiecare individ trebuie să 

notifice ZIR IMPLANT SRL dacă, de exemplu, o schimbare a circumstanțelor înseamnă că datele trebuie 

să fie actualizate. Este responsabilitatea ZIR IMPLANT SRL sa se asigure ca orice notificare privind 

schimbarea este consemnată. 

 

5. Menținerea datelor cu caracter personal numai atât timp cât este necesar 

 

ZIR IMPLANT SRL se obligă să nu păstreze datele cu caracter personal mai mult decât este necesar 

pentru a asigura respectarea legislației și a altor cerințe legale. Aceasta înseamnă că ZIR IMPLANT SRL 

va efectua o revizuire regulată a informațiilor deținute și va implementa un proces de prelucrare. 

 

ZIR IMPLANT SRL va folosi orice date personale într-un mod care să protejeze drepturile și 

confidențialitatea persoanei în cauză (de exemplu, ștergerea electronică sigură, tăierea și eliminarea 

fișierelor tipărite ca deșeuri confidențiale). Va fi păstrat un jurnal al înregistrărilor distruse. 
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6. Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu drepturile persoanei vizate în 

temeiul legislației 

 

Persoanele fizice au diverse drepturi în temeiul legislației, inclusiv dreptul la: 

• să fie informate cu privire la natura informațiilor deținute de ZIR IMPLANT SRL și asupra 

oricăror părți cărora le poate fi dezvăluită această informație 

• să împiedice prelucrarea care ar putea provoca daune sau suferințe 

• să împiedice prelucrarea în scopuri de marketing direct 

• să fie informate despre mecanica oricărui proces decizional automat care le va afecta în mod 

semnificativ 

• să nu beneficieze de decizii semnificative care să le afecteze, luate exclusiv prin procese 

automatizate 

• să solicite despăgubiri dacă suferă un prejudiciu prin orice încălcare a legislației 

• să ia măsuri pentru remedierea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor inexacte 

• să solicite Managerului de Securitate a Informațiilor să evalueze dacă o prevedere a legii a fost 

încălcată. 

 

ZIR IMPLANT SRL va prelucra datele personale numai în conformitate cu drepturile persoanelor fizice. 

 

7. Punerea la dispoziție a măsurilor tehnice și organizatorice adecvate împotriva prelucrării 

neautorizate sau ilegale a datelor cu caracter personal și împotriva pierderii sau distrugerii 

accidentale a datelor 

 

Toți membrii personalului sunt responsabili pentru a se asigura că toate datele personale pe care le dețin 

sunt păstrate în siguranță și nu sunt divulgate unor terțe părți neautorizate. 

 

ZIR IMPLANT SRL se va asigura că toate datele cu caracter personal sunt accesibile numai celor care au 

un motiv valid pentru utilizarea lor. 

 

ZIR IMPLANT SRL va avea la dispoziție măsuri de securitate adecvate, de ex. asigurarea faptului că 

datele personale pe suport de hârtie sunt păstrate în dulapuri cu acces controlat (cu cheile păstrate în 

siguranță într-un dulap cu cheie cu acces controlat): 

• păstrarea tuturor datelor personale într-un dulap care poate fi blocat cu acces controlat, încuiat 

• parolă care protejează datele personale deținute electronic 

• arhivarea datelor personale care sunt apoi păstrate în siguranță (dulapul poate fi blocat). 

• amplasarea oricăror calculatoare sau terminale, ecrane ale camerelor CCTV etc. care prezintă date 

personale astfel încât acestea să nu fie vizibile, cu excepția personalului autorizat 

• asigurarea faptului că ecranele calculatoarelor nu sunt lăsate nesupravegheate fără a fi utilizat un 

protector de ecran protejat prin parolă. 

 

În plus, ZIR IMPLANT SRL va pune în aplicare măsurile adecvate pentru ștergerea datelor cu caracter 

personal - înregistrările manuale vor fi tăiate sau eliminate ca "deșeuri confidențiale" și se vor aplica 

termenii contractuali corespunzători cu orice terțe părți care efectuează această lucrare. Unitățile hard disk 

ale calculatoarelor care nu mai sunt utilizate, vor fi șterse înainte de eliminare sau, dacă nu este posibil, 

distruse fizic. Va fi păstrat un registru al înregistrărilor distruse. 
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Această politică se aplică, de asemenea, personalului și angajaților care procesează datele personale în 

afara locației, de ex. atunci când lucrează acasă și, în anumite circumstanțe, trebuie să se acorde o atenție 

deosebită securității datelor. 

 

8. Asigurarea faptului că nu se transferă date cu caracter personal către o țară sau un teritoriu din 

afara Spațiului Economic European (SEE), cu excepția cazului în care țara sau teritoriul respectiv 

asigură un nivel adecvat de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

ZIR IMPLANT SRL nu va transfera date către astfel de teritorii fără acordul explicit al persoanei. 

 

Acest lucru este valabil și pentru publicarea informațiilor pe Internet - deoarece transferul de date poate 

include plasarea datelor pe un site accesibil din afara SEE - astfel încât ZIR IMPLANT SRL va solicita 

întotdeauna acordul persoanelor fizice înainte de a plasa date personale (inclusiv fotografii) pe site-ul său. 

 

n cazul în care ZIR IMPLANT SRL colectează date personale sub orice formă prin intermediul site-ului 

său web, va furniza o prezentare clară și detaliată a declarației de confidențialitate pe site-ul web și 

oriunde ar fi colectate date cu caracter personal. 
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5. DREPTURILE SUBIECTULUI DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

  

Subiecții datelor au următoarele drepturi privind prelucrarea datelor și datele înregistrate în legătură cu 

acestea:  

• Să facă cereri de acces cu privire la natura informațiilor deținute și la cine au fost dezvăluite 

• Să se opună prelucrării care ar putea provoca daune sau suferințe 

• Să se opună prelucrării în scopuri de marketing direct 

• Să fie informați despre mecanismele procesului de luare a deciziilor automate, care îi va afecta în 

mod semnificativ 

• Să fie obiectul unor decizii semnificative care le vor afecta, luate exclusiv prin procese 

automatizate 

• Să solicite despăgubiri în cazul în care suferă prejudicii prin încălcarea GDPR 

• Să ia măsuri pentru remedierea, blocarea, ștergerea, inclusiv dreptul de a fi uitat sau să distrugă 

date inexacte 

• Să solicite autorității de supraveghere să evalueze, dacă există o încălcare a oricărei dispoziții a 

GDPR 

• Să li se furnizeze date cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și 

lizibil și dreptul de a transmite aceste date unui alt operator 

• Să se opună oricărui profil automatizat care are loc fără consimțământ.  

 

 

ZIR IMPLANT SRL asigură că persoanele vizate pot exercita aceste drepturi:  

• Persoanele vizate pot face cereri de acces la date 

• Persoanele vizate au dreptul să se plângă la ZIR IMPLANT SRL în legătură cu prelucrarea 

datelor lor personale, tratarea unei solicitări din partea unui subiect de date și apeluri din partea 

unui subiect de date privind modul în care reclamațiile au fost soluționate se efectuează în 

conformitate cu procedura de reclamații 
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6. CONSIMȚĂMÂNT 

  

ZIR IMPLANT SRL înțelege "consimțământul" ca fiind acordat în mod explicit și liber ayunci când 

există o indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate dată printr-o 

declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă - înseamnă acordul cu prelucrarea datelor cu caracter 

personal referitoare persoană. Persoana vizată își poate retrage consimțământul în orice moment.  

 

ZIR IMPLANT SRL înțelege prin "consimțământ" faptul că persoana vizată a fost pe deplin informată cu 

privire la prelucrarea intenționată și și-a exprimat acordul, în timp ce se află într-o stare mentală adecvată 

pentru a face acest lucru și fără a se exercita presiuni asupra acesteia. Consimțământul obținut sub 

presiune sau pe baza unor informații înșelătoare nu va constitui o bază valabilă pentru prelucrare.  

 

Trebuie să existe o anumită comunicare activă între părți pentru a demonstra consimțământul activ. 

Consimțământul nu poate fi dedus din lipsa de răspuns la o comunicare. Operatorul trebuie să poată 

demonstra că a fost obținut consimțământul pentru operațiunea de prelucrare.  

 

Pentru datele sensibile, trebuie obținut consimțământul scris explicit al persoanelor vizate, cu excepția 

cazului în care există o bază legitimă de prelucrare alternativă.  

 

În majoritatea cazurilor, consimțământul de a procesa date personale și sensibile este obținut în mod 

obișnuit de către ZIR IMPLANT SRL utilizând documente de consimțământ standard, de ex. atunci când 

un nou client semnează un contract sau în timpul includerii participanților în diverse programe.  
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7. SECURITATEA DATELOR 

 

Toți angajații / personalul sunt responsabili pentru asigurarea faptului că orice date cu caracter personal 

pe care ZIR IMPLANT SRL le deține și pentru care sunt responsabili, sunt păstrate în siguranță și nu sunt 

divulgate în niciun fel unei terțe părți decât dacă acea terță parte a fost autorizată în mod expres de ZIR 

IMPLANT SRL să primească aceste informații și a încheiat un acord de confidențialitate.  

 

Toate datele personale ar trebui să fie accesibile numai celor care au nevoie să le utilizeze și accesul poate 

fi acordat numai în conformitate cu Politica de control al accesului. Toate datele cu caracter personal 

trebuie tratate cu cea mai mare siguranță și trebuie păstrate:  

• intr-o camera inchisa cu acces controlat; și/sau  

• într-un sertar închis sau într-un dulap de depozitare; și/sau  

• dacă sistemul este computerizat, protejat prin parolă în conformitate cu cerințele din Politica de 

control al accesului; și/sau  

• stocate pe medii de calcul (detașabile) care sunt criptate 

 

Trebuie să se acorde o mare atenție, astfel încât ecranele calculatoarelor și terminalele să nu fie vizibile, 

cu excepția angajaților / personalului autorizat al ZIR IMPLANT SRL. Toți angajații / personalul sunt 

obligați să încheie o politică de acord înainte ca aceștia să aibă acces la informații organizaționale de orice 

fel.  

 

Înregistrările manuale nu pot fi lăsate acolo unde pot fi accesate de personal neautorizat și nu pot fi scoase 

din spațiile companiei fără autorizație explicită. Imediat ce înregistrările manuale nu mai sunt necesare, 

acestea trebuie să fie eliminate prin arhivarea sigură, în conformitate cu politica de păstrare.  

 

Datele personale pot fi șterse sau eliminate numai în conformitate cu procedura de păstrare a 

înregistrărilor. Înregistrările manuale care au ajuns la finele perioadei de păstrare trebuie să fie tocate și 

eliminate ca "deșeuri confidențiale". Unitățile de hard disk ale calculatoarelor care nu mai sunt folosite, 

trebuie eliminate și distruse imediat, după cum este necesar înainte de eliminare.  
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8. DIVULGAREA DATELOR 

 

ZIR IMPLANT SRL trebuie să se asigure că datele cu caracter personal nu sunt divulgate terților 

neautorizați, care includ membri ai familiei, prieteni, organisme guvernamentale și, în anumite 

circumstanțe, poliția. Toți angajații / personalul trebuie să fie atenți atunci când sunt rugați să dezvăluie 

datele personale deținute de o altă persoană unei terțe părți. Este important să se țină seama de faptul dacă 

divulgarea informațiilor este sau nu relevantă pentru desfășurarea activității ZIR IMPLANT SRL.  

 

Toate solicitările de furnizare a datelor pentru unul dintre aceste motive trebuie să fie susținute de o 

documentație adecvată, iar toate aceste dezvăluiri trebuie să fie autorizate în mod specific de către 

Managerul de Securitate al Informației.  
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9. PĂSTRAREA ȘI ELIMINAREA DATELOR 

 

ZIR IMPLANT SRL nu va păstra datele cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea 

persoanelor vizate pe o perioadă mai mare decât este necesar, în raport cu scopul (scopurile) pentru care 

datele au fost colectate inițial.  

 

ZIR IMPLANT SRL poate stoca date pentru perioade mai lungi dacă datele cu caracter personal vor fi 

prelucrate exclusiv în scopul arhivării în scopuri de interes public, în scopuri științifice sau istorice de 

cercetare sau în scopuri statistice, sub rezerva aplicării măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru 

protejarea drepturilor și libertăților a persoanei vizate.  

 

Perioada de păstrare a fiecărei categorii de date cu caracter personal va fi stabilită în Procedura de 

păstrare a înregistrărilor, împreună cu criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade, inclusiv orice 

obligații legale ale ZIR IMPLANT SRL.  

 

Procedurile de păstrare a datelor și de eliminare a datelor vor fi aplicate în toate cazurile de către ZIR 

IMPLANT SRL.  

 

Datele cu caracter personal trebuie să fie eliminate în siguranță, în conformitate cu al șaselea principiu al 

GDPR - prelucrate într-o manieră adecvată pentru a menține securitatea, protejând astfel "drepturile și 

libertățile" persoanelor vizate. Orice eliminare a datelor se va face în conformitate cu procedura de 

eliminare sigură.  
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10. TRANSFERURILE DATELOR 

 

Toate transferurile de date din cadrul Spațiului Economic European (SEE) către țările din afara Spațiului 

Economic European (menționate în GDPR ca "țări terțe") sunt ilegale, cu excepția cazului în care există 

un "nivel adecvat de protecție a drepturilor fundamentale ale datelor subiecți“. 

Transferul datelor cu caracter personal în afara SEE este interzis, cu excepția cazului în care se aplică una 

sau mai multe garanții sau excepții specificate:  

O decizie de adecvare 

Comisia Europeană poate și va evalua țările terțe, un teritoriu și / sau anumite sectoare din țările 

terțe pentru a evalua dacă există un nivel adecvat de protecție a drepturilor și libertăților 

persoanelor fizice. În aceste cazuri nu este necesară nicio autorizație. 

Țările care sunt membre ale Spațiului Economic European (SEE), dar nu și ale UE, sunt acceptate 

ca îndeplinind condițiile unei decizii de adecvare.  

O listă a țărilor care îndeplinesc în prezent cerințele de adecvare ale Comisiei sunt publicate în 

Official Journal of the European Union. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-

transfers/adequacy/index_en.htm  

Protecție de confidențialitate 

Dacă ZIR IMPLANT SRL dorește să transfere date cu caracter personal din UE unei organizații 

din Statele Unite, ar trebui să verifice dacă organizația este înscrisă în cadrul Privacy Shield de la 

Departamentul de Comerț din S.U.A. Obligația aplicabilă societăților din cadrul protecției private 

este inclusă în "Principiile de confidențialitate". US DOC este responsabil pentru gestionarea și 

administrarea protecției de confidențialitate și asigurarea faptului că, companiile își respectă 

angajamentele. Pentru a putea certifica, companiile trebuie să aibă o politică de confidențialitate 

în conformitate cu principiile de confidențialitate, de ex. utilizați, stocați și transferați în 

continuare datele personale în conformitate cu un set puternic de reguli și garanții de protecție a 

datelor. Protecția acordată datelor cu caracter personal se aplică indiferent dacă datele cu caracter 

personal au legătură cu un rezident al UE sau nu. Organizațiile trebuie să-și reînnoiască "statutul 

de membru" la Privacy Shield în fiecare an. Dacă nu, ele nu mai pot primi și utiliza datele cu 

caracter personal din UE în acest cadru.  

Evaluarea adecvării de către operatorul de date 

La efectuarea unei evaluări a caracterului adecvat, operatorul exportator trebuie să țină seama de 

următorii factori:  

o natura informațiilor transferate 

o țara sau teritoriul de origine și destinația finală a informațiilor 

o modul în care informațiile vor fi utilizate și pentru cât timp 

o legile și practicile țării de destinație, inclusiv codurile de practică relevante și obligațiile 

internaționale; și 

o măsurile de securitate care trebuie luate în ceea ce privește datele din locația de 

destinație.  

Reguli corporative obligatorii 

ZIR IMPLANT SRL poate adopta reguli corporative obligatorii aprobate pentru transferul datelor 

în afara UE. Aceasta necesită depunerea la autoritatea de supraveghere competentă pentru 

aprobarea regulilor pe care încearcă să le invoce ZIR IMPLANT SRL.  

Clauze de contract de model 

ZIR IMPLANT SRL poate adopta clauze contractuale de contract aprobate pentru transferul 

datelor în afara SEE.  

• Excepții  
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În absența unei decizii de adecvare, a statutului de membru al unui Statut de protecție, a unor 

reguli corporative obligatorii și / sau a unor clauze de contract de model, transferul de date cu 

caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională are loc numai în una dintre 

următoarele condiții:  

o persoana vizată și-a dat acordul în mod explicit cu privire la transferul propus, după ce a 

fost informat cu privire la riscurile posibile ale unor astfel de transferuri pentru persoana 

vizată din cauza lipsei unei decizii de adecvare și a garanțiilor corespunzătoare 

o transferul este necesar pentru îndeplinirea unui contract între persoana vizată și persoana 

care efectuează controlul sau punerea în aplicare a măsurilor precontractuale luate la 

cererea persoanei vizate 

o transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul 

persoanei vizate între operator și o altă persoană fizică sau juridică 

o transferul este necesar din motive importante de interes public 

o ransferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor de despăgubire; 

și /sau 

o transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale 

altor persoane, în cazul în care persoana vizată nu este capabilă să ofere consimțământul 

fizic sau legal.  
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11. INFORMAȚII PRIVIND ACTIVUL INFORMAȚIEI / INVENTARUL DATELOR 

 

ZIR IMPLANT SRL a stabilit un inventar de date și un proces de flux de date, ca parte a abordării sale de 

abordare a riscurilor și oportunităților în cadrul proiectului său de conformitate cu GDPR. Inventarul de 

date și fluxul de date al ZIR IMPLANT SRL determină:  

• procese de afaceri care utilizează date cu caracter personal 

• sursa de date cu caracter personal 

• volumul persoanelor vizate 

• descrierea fiecărui element de date cu caracter personal 

• activitatea de prelucrare 

• menținerea inventarul categoriilor de date prelucrate 

• documentarea scopului (scopurilor) pentru care se utilizează fiecare categorie de date cu caracter 

personal 

• destinatarii și potențialii beneficiari ai datelor cu caracter personal 

• rolul ZIR IMPLANT SRL pe parcursul fluxului de date 

• sisteme și arhive cheie 

• orice transfer de date; și  

• toate cerințele de păstrare și eliminare.  

 

ZIR IMPLANT SRL este conștientă de orice riscuri asociate procesării anumitor tipuri de date cu caracter 

personal.  

• ZIR IMPLANT SRL evaluează nivelul de risc pentru persoanele fizice asociate procesării datelor 

lor personale. Evaluările impactului privind protecția datelor (DPIA) (Procedura DPIA) se 

efectuează în legătură cu prelucrarea datelor personale de către ZIR IMPLANT SRL și în legătură 

cu procesarea efectuată de alte organizații în numele ZIR IMPLANT SRL. 

• ZIR IMPLANT SRL va gestiona orice riscuri identificate de evaluarea riscurilor pentru a reduce 

probabilitatea unei neconformități cu această politică 

• În cazul în care un tip de prelucrare, în special prin utilizarea noilor tehnologii și ținând seama de 

natura, scopul, contextul și scopurile prelucrării, poate conduce la un risc ridicat pentru drepturile 

și libertățile persoanelor fizice, ZIR IMPLANT SRL înaintea prelucrării, va efectua o analiză 

DPIA a impactului operațiunilor de prelucrare preconizate asupra protecției datelor cu caracter 

personal. O singură DPIA poate aborda un set de operații de procesare similare care prezintă 

riscuri similare similare. 

• În cazul în care, ca rezultat al unei DPIA, este clar că ZIR IMPLANT SRL urmează să înceapă 

prelucrarea datelor cu caracter personal care ar putea cauza daune și / sau primejdie persoanelor 

vizate, decizia de a proceda sau nu să fie escaladată pentru revizuire către Managerul de securitate 

a informațiilor 

• Dacă există motive serioase de îngrijorare, fie în legătură cu posibilele pagube sau suferințe, fie 

cu cantitatea de date în cauză, Managerul de Securitate a Informațiilor escaladează problema 

autorității de supraveghere 

• Se vor selecta și aplica controale adecvate pentru a reduce nivelul de risc asociat prelucrării 

datelor individuale la un nivel acceptabil, prin referire la criteriile documentate de acceptare a 

riscului de către ZIR IMPLANT SRL și cerințele GDPR.  
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