NOTĂ DE INFORMARE
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. “Informatică Feroviară”-S.A. cu sediul în strada Gării de Nord nr.1, București, colectează și
prelucrează date cu caracter personal, numai în scopuri legitime, conform legislației aplicabile în
materie, inclusiv Regulamentul (UE) 679/2016 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 (GDPR).
Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în
aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod
direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau
ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
În întreaga activitate, acordăm o importanță deosebită respectării principiilor colectării și
prelucrării datelor cu caracter personal, drepturilor persoanelor fizice vizate, precum și siguranței
și securității datelor cu caracter personal. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
se realizează în calitate de operator sau de persoană împuternicită, prin mijloace automate sau
manual, cu respectarea cerințelor legale.
Principiile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal
Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor
principii prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016:







Legalitate, echitate și transparență - Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod
legal, echitabil şi transparent, faţă de persoana vizată,
Limitarea scopului - Datele personale sunt colectate în scopuri bine determinate,
explicite şi legitime,
Reducerea la minimum a datelor - Orice colectare de date personale este foarte bine
analizată înainte de obținerea efectivă a datelor, acestea fiind strict limitate la ceea ce
este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate,
Exactitatea informațiilor – Implementăm măsurile necesare pentru a asigura validitatea
datelor, iar cele dovedite inexacte sunt actualizate sau șterse,
Limitarea stocării - Datele sunt păstrate atâta timp cât sunt necesare pentru prelucrarea
asumată,



Integritate si confidențialitate - Prelucrarea datelor personale este făcută în condiții de
siguranță, care includ protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva
pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

Această NOTĂ se adresează tuturor persoanelor față de care S.C. “Informatică Feroviară”-S.A. are
obligații privind protejarea datelor cu caracter personal și tratează, în ordinea de mai jos,
următoarele aspecte:
 categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;
 scopurile pentru care prelucrăm aceste date cu caracter personal;
 temeiurile care justifică prelucrările noastre;
 persoanele către care transmitem datele;
 perioada pentru care stocăm datele;
 consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la
dumneavoastră;
 drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și informații cu privire la
exercitarea acestora;
 datele noastre de contact;
1. CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI
Prelucrăm datele cu caracter personal cu respectarea tuturor obligațiilor legale și contractuale
ce decurg din acestea, în calitatea dumneavoastră de:
 Membri (angajați, colaboratori, beneficiari, etc.) ai partenerilor noștri contractuali –
persoane juridice
Este posibil să prelucrăm date cu caracter personal care se referă la dumneavoastră pentru
derularea relației contractuale cu companiile din care faceți parte.
Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume,
poziție/funcție, angajator, număr de telefon, adresă de email.
De asemenea, având în vedere obiectul nostru de activitate, putem prelucra pentru operatorii cu
care avem relații contractuale, bazele de date pe care le avem în administrare, numai în scopul
executării serviciilor IT solicitate de companiile beneficiare și conform proceselor stabilite de
comun acord (furnizor-beneficiar). În aceste cazuri, accesul la date se face controlat (pe bază de
roluri, useri și parole), numai de către specialiștii cu reponsabilități în acest sens. Exemple de
prelucrări: extragere de rapoarte diverse, actualizări de date privind utilizatorii de servicii (liste
useri aplicații, useri rețea, useri email), salvări periodice de date, modificări ale structurilor de
baze de date.
În acest caz, temeiul prelucrărilor este interesul legitim al părților de a putea executa serviciile
contractate.
 Membri ai autorităților publice
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre
legale, cum ar fi răspunsul la solicitările unor autorități, menținerea de registre prevăzute de lege
și altele asemenea.
Spre exemplu, păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faceți parte și semnătura
dumneavoastră în registrele de control pe care legea ne obligă să le menținem. De asemenea,
dacă ne transmiteți o solicitare de informații din partea autorității – angajatorul dumneavoastră,
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vă vom prelucra datele (nume, prenume, poziție, date de contact, angajator) pentru a răspunde
acesteia.
 Candidați la poziții/stagii de practică în cadrul S.C. “Informatică Feroviară”-S.A.
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru desfășurarea procesului de
recrutare și selecție, precum și efectuarea stagiului de practică.
Pentru a putea să analizăm aplicația dumneavoastră, este necesar să prelucrăm datele incluse în
aceasta. Aceste date vor include de regulă nume, prenume, date de contact (număr de telefon și
adresă de email), experiența dumneavoastră profesională, studii și orice alte informații incluse în
CV precum și în alte documente solicitate sau transmise voluntar de dumneavoastră.
În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor dumneavoastră pe realizarea demersurilor
de încheiere a unui contract individual de muncă, respectiv pe încheierea/executarea convenției
cadru privind efectuarea stagiului de practică/contractului de pregătire practică, etc.
În situația în care, vă solicităm scrisori de recomandare, vom procesa date cu caracter personal
referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre dumneavoastră. În acest
caz, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi persoanele respective. De asemenea,
în acest caz vom prelucra date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori și privind alte
persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective.
Aceste date sunt prelucrate de personalul din cadrul Compartimentului Resurse Umane și sunt
comunicate membrilor Comisiei de examinare, respectând caracterul lor confidențial.
Pentru candidații admiși la concurs/examen documentele obținute în procesul de selecție și
recrutare care conțin și date cu caracter personal se transferă în dosarul de personal al angajatului
aflat la Compartimentul Resurse Umane.
Documentele obținute în procesul de selecție și recrutare, care conțin și date cu caracter
personal, ale candidaților care nu au reușit la concursul/examenul de angajare vor fi
distruse/șterse în termen de o lună după finalizarea procesului de selecție și recrutare.
Documentele care conțin date cu caracter personal, obținute de la studenții/elevii care
efectuează stagiul de practică la S.C.”Informatică Feroviară”-S.A., se păstrează într-un dosar aflat
la Compartimentul Resurse Umane, acesta fiind asimilat din punct de vedere al condițiilor și
termenelor de păstrare, unui dosar de personal.
 Agajații proprii
S.C. “Informatică Feroviară”-S.A. va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele cu caracter
personal numai pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate, acestea decurgând din:
- derularea contractelor individuale de muncă ale propriilor angajați, cu asigurarea drepturilor ce
decurg din acestea,
- derularea contractelor S.C. “Informatică Feroviară”-S.A cu beneficiarii sau cu furnizorii de
servicii pentru care aveți atribuții și/sau responsabilități,
- relația cu alte entități față de care S.C. “Informatică Feroviară”-S.A are obligații de raportare
sau în diverse situații care decurg din exercitarea directă a atribuțiilor și/sau responsabilităților
și/sau drepturilor pe care le aveți în calitate de angajat,
- organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante pentru care candidați.
Categorii de date: nume și prenume, CNP, adresă, serie și număr buletin, telefon personal,
fotografie, adresă email personală, date angajatori anteriori, informații privind studiile, serie,
număr, dată autorizație muncă/permis ședere, informații medicale, informații drepturi salariale
anterioare, informații cu caracter juridic/penal (cazier), naționalitate, date personale
copii/soț/soție, stare civilă, informații drepturi salariale curente, informații livret militar, traseu,
funcția, responsabilități și atribuții.
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Datele cu caracter personal se păstrează doar pe perioada derulării procesului sau acțiunii pentru
care au fost colectate, respectiv pe perioada de desfășurare a raporturilor de muncă și pe perioada
impusă de lege pentru arhivarea dosarelor de personal.
Refuzul acordului pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal poate duce la
imposibilitatea încheierii și derulării Contractului Individual de Muncă.
 Vizitatori ai sediilor noastre
Este posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a asigura securitatea
persoanelor și a bunurilor.
Pentru asigurarea securității accesului fizic în sediul central și în unele puncte de lucru se
utilizează sisteme de control acces dotate cu camere de supraveghere video, precum și
înregistrarea, unor date de identificare ale vizitatorilor dintr-un act de identitate valabil, în
Registrul aflat la poarta de acces. Datele cu caracter personal obținute prin aceste mijloace pot
fi utilizate numai în scopul derulării unor analize și raportări interne sau la solicitarea organelor
abilitate.
Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a
securității persoanelor și bunurilor din incintele noastre.
Dacă sunteți un vizitator al website-urilor noastre
Avem afișate pe siteurile noastre Anunțul și Politica privind utilizarea de fișiere cookies precum
și Termeni și condiții privind utilizarea website-urilor
De asemenea avem afisate pe site, conform cerintelor GDPR:
 Politica S.C. „Informatică Feroviară” S.A. privind protecția datelor cu caracter personal
 Formular cerere pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la
prelucrarea dateleor cu caracter personal
 Datele de contact ale DPO
Precum și prezenta NOTĂ DE INFORMARE
2. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.
Datele cu caracter personal colectate și prelucrate sunt destinate utilizării de către S.C.
“Informatică Feroviară”-S.A. în calitate de operator și sunt comunicate numai următorilor
destinatari:
- persoanelor cu atribuții și responsabilități din cadrul S.C. „Informatică Feroviară”-S.A. cu
privire la asigurarea tuturor activităților legate de încheierea și derularea Contractelor
Individuale de Muncă, în conformitate cu instrucțiunile și procedurile de lucru din cadrul
societății și cu legislația în vigoare;
În anumite cazuri este posibil să fie nevoie să comunicăm datele angajaților proprii, potrivit celor
de mai jos:
- în cazul în care potrivit legii, S.C. „Informatică Feroviară”-S.A. are obligația de a comunica
aceste date unor organe de control, instituții sau autorități publice (de exemplu:
Inspectoratul Teritorial de Muncă, Case de Pensii, CNAS, Agenția Națională de Integritate,
Clinica de Medicina Muncii, instituții bancare, etc.).
- către alte companii sau persoane fizice, furnizori ai diverselor servicii oferite către S.C.
„Informatică Feroviară”-S.A., pentru acordarea beneficiilor prevăzute prin CCM sau
solicitate în calitate de salariați (de exemplu: instituții bancare pentru virarea de salarii
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și alte drepturi ale salariaților, plăți pentru pensii private sau alte tranzacții solicitate de
salariați sau impuse de hotărâri legale, furnizor de bonuri de masă, furnizor servicii de
medicina muncii, legitimații de călătorie, curierat, telefonie, servicii de plată, de curierat
etc.)
către alte companii cu care S.C. „Informatică Feroviară”-S.A. derulează activități în care
sunteți direct implicat sau aveți responsabilități (proceduri achiziție, contractare și
derulare contracte - responsabili de contracte, responsabili de aplicații/servicii în baza
unor contracte, etc.)

În aceste cazuri, vom transmite datele pentru motive de interes legitim legate de activitatea
noastră, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor contractuale, degrevarea activității noastre,
constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.
De asemenea, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a comunica datele către
autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.
În toate aceste cazuri vom furniza numai date strict necesare scopului, ne vom asigura că
destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții
de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu
respectarea drepturilor dumneavoastră.
3. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL
UNEI ȚĂRI TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE
În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter
personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe
sau către organizaţii internaţionale.
Ca excepție, este posibil ca în cazul participării la congrese, simpozioane, ședințe de lucru cu
parteneri străini să fie necesară furnizarea datelor dumeavoastră de contact, organizatorilor.
4. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELEOR CU CARACTER PERSONAL
Vom stoca datele cu caracter personal în conformitate cu politicile noastre de stocare a datelor,
care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.
Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale, având în vedere, de asemenea, obligațiile
de stocare a anumitor date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în
materie și scopurile activității noastre.
5. PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT
Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv
crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă
afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.
Nu luăm decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea
datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu
scopurile pentru care le-am colectat.
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6. RESPECTAREA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
În întreaga sa activitate, S.C. „Informatică Feroviară”-S.A. implementează mecanisme care
asigură respectarea drepturilor persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter
personal în contextul prevederilor din Regulamentul nr. 679/2016 și anume:








Dreptul de a fi informat în urma solicitării primită de la persoana vizată,
Dreptul de acces al persoanelor vizate, la datele personale,
Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care privesc persoana
vizată,
Dreptul de ștergere sau ”Dreptul de a fi uitat”. Persoana vizată are dreptul de a obţine
din partea S.C. „Informatică Feroviară”-S.A. ştergerea datelor cu caracter personal cu
excepția cazurilor în care legea prevede altfel,
Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal,
Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă (Formular cerere pentru
exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
pe care îl puteți descărca de pe siteul nostru www.infofer.ro), datată și semnată, adresată
Responsabilului cu protecția datelor, urmând a primi răspuns în termenul prevăzut de lege.
Prelucrările de date întemeiate pe consimțământ
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat
consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe
scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat
consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai
multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca
interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate”
din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți
modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu
excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Date de contact
Adresă sediu S.C. “Informatică Feroviară”- S.A.: strada Gării de Nord nr.1, sector 1, București,
010855
Tel. 021 223 27 78
Fax 021 223 27 79
Email: office@infofer.ro
Date de contact Responsabil cu protecția datelor (DPO)
Email: dpo@infofer.ro
Telefon: 075 311 6212 sau 074 475 0714
Vă informăm că aveti dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu
caracter personal încalcă prevederile Regulamentului 679/2018.
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S.C. “Informatică Feroviară”-S.A. face în permanență eforturi pentru îndeplinirea cerințelor de
securitatea datelor cu caracter personal, aplicând în activitatea operațională metode, tehnologii
și politici de securitate, împreună cu regulamente și proceduri privind procesele de business,
pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Data: 15 octombrie 2019
Versiunea 1
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