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 Informații privind protecția datelor pentru contractanți și terți 

În următoarele pagini vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal. Veți 

primi în cele ce urmează informații cu privire la drepturile dvs. potrivit Regulamentului General pentru 

protecția datelor cu caracter personal (GDPR UE). Aceste informații sunt general valabile pentru toți 

contractanții și terți. Secțiunea relevantă pentru dvs. depinde de sistemele folosite în cadrul activității dvs.. 

 

 Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor? 

Responsabilul cu prelucrarea datelor (entitatea responsabilă) și datele de contact se vor prelua din comandă 

(de ex. contract). 

 

 Cum contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor? 

 

 Ce fel de surse de date folosim? 

Colectăm date direct de la persoana vizată, pe care le obținem de la contractanții noștri/terți prin intermediul 

angajaților acestora. 

Datele cu caracter personal din alte surse le vom prelucra în baza consimțământului dvs., dacă este cazul. 

 

 Ce fel de date se prelucrează? 

În general prelucrăm: 

 Prenume, nume 

 Date de contact 

 Data nașterii 

 Naționalitate 

 Data instruirii privind siguranța  

 Fotografie  (în cadrul instruirii privind siguranța) 

 Înregistrări în registrul privind accidentele 

 Date autovehicul (de ex. tip, număr de înmatriculare, naționalitate, marfă periculoasă) 

 

 Șofer camion/autocisterne: 

 Încărcătură 

 Procedură formalități autovehicul 

 Transport 

 Valabilitatea certificatului ADR  

  

Angajați contractanți / terți: 

 Angajator (Contractant/ terți) 

 Prenume, nume 

 Ore prestate (aferente comenzii) 

 Datele contractului 

 Informații privind securitatea muncii (de exemplu, certificatele de calificare) 
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 În ce scop procesăm aceste date? 

Prelucrăm datele cu caracter personal specificate mai sus cu respectarea GDPR UE și a Legii federale 

privind protecția datelor (BDSG). 

Datele se procesează pentru gestionarea vizitatorilor. Acest lucru servește, spre exemplu, accesului 

controlat în fabrică și existenței unei situații asupra persoanelor prezente în unitate (de ex. pentru măsuri de 

evacuare). 

În cadrul instrucțiunilor privind siguranța impuse legal se prelucrează date care servesc dovezii îndeplinirii. 

Se procesează date pentru proiectarea, comanda și monitorizarea, încărcarea și descărcarea autocisternelor 

și a camioanelor. 

Pentru proiectarea și gestionarea lucrărilor executate de contractanți/terți are loc o procesare a datelor care 

include un pontaj și gestionarea proiectelor și care servește decontării serviciilor realizate. 

Prelucrarea datelor în baza consimțământului dvs.  

 Articolul 6 alineatul 1 litera a DSGVO 

 În măsura în care ne-ați acordat consimțământul pentru procesarea datelor cu caracter personal în 

anumite scopuri (de ex. publicitate, transmiterea mai departe a datelor), procesarea se face în 

temeiul acestei baze legale. Consimțământul poate fi retras în orice moment (pentru viitor). Puteți 

revoca și consimțământul acordat înainte de intrarea în vigoare a GDPR UE. 

Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale 

Articolul 6 alineatul 1 lit. b GDPR 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și pentru îndeplinirea contractului (verbal 

sau în scris), pe care l-ați încheiat dvs. sau angajatorul dvs.. Acesta include, de asemenea, solicitări 

care ne sunt adresate în contextul unui stadiu precontractual. 

Prelucrarea datelor pentru îndeplinirea obligațiilor legale  

 Articolul 6 alineatul 1 lit. c GDPR 

 Prelucrarea datelor se face în temeiul normelor legale și juridice. Acestea pot fi, spre exemplu legi 

fiscale, legi pentru combaterea spălării banilor sau verificarea identității. 

Prelucrarea datelor pentru a proteja interesele vitale ale persoanelor vizate și a altor persoane fizice  

 Articolul 6 alineatul 1 lit. d GDPR 

 Spre exemplu, în cazul unor accidente, se pot colecta sau procesa  datele (fără consimțământ), 

dacă persoana vizată nu mai poate fi contactată, iar procesarea datelor este vitală. 

Prelucrarea datelor în temeiul unui interes întemeiat a entității responsabile 

 Articolul 6 alineatul 1 lit. f GDPR 

 Procesăm și date cu caracter personal care depășesc sfera procesării datelor specificate mai sus 

pentru păstrarea intereselor întemeiate. De exemplu: 

 Asigurarea siguranței IT 

 Solicitarea respectării drepturilor legale sau apărarea în situații litigioase 

 Evaluări statistice 

 Dezvoltarea produselor și serviciilor  

 Conducerea afacerii 

 

 Cui îi sunt transferate datele mele? 

În cadrul societății noastre și a grupului / concernului nostru au acces la date aceia care necesită datele 

dvs. pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale. 

Transferul de date se face în contextul prevederilor legale ale GDPR UE, a BDSG și a altor reglementări la 

nivel național și european. 

Transferul de date cu caracter personal se face, spre exemplu către: 
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 Autoritățile publice și instituții 

 Autorități de investigație 

 Subcontractanți 

 Agenți 

În situația în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la transferul de date, se pot transfera, de 

asemenea, date către aceste entități.  
 

 Ce fel de dedate se transferă într-o țară terță? 

Prelucrarea datelor se face exclusiv în cadrul Republicii Federale Germania și UE sau într-un stat al CEE. 
 

 Cât timp se stochează datele mele? 

Prelucrăm și stocăm datele dvs. atâta timp cât acest lucru este necesar pentru îndeplinirea, obligațiilor 

contractuale și legale. După aceasta, datele dvs. se șterg în mod regulat.  

Datele nu se șterg dacă există de o perioadă de păstrare impusă de lege sau datele trebuie păstrate ca 

dovadă în cadrul unei perioade de prescriere sau dacă ne-ați acordat consimțământul pentru o stocare mai 

îndelungată a datelor.  
 

 Ce fel de drepturi (de protecție a datelor) am? 

Persoana vizată– așadar persoana a cărei date se prelucrează – are dreptul la  

 Informare conform articolului 15 GDPR UE 

 Corectarea datelor greșite potrivit articolului 16 GDPR UE 

 Ștergere potrivit  articolului 17 GDPR UE 

 Limitarea prelucrării potrivit articolului 18 GDPR UE 

 Transferul datelor potrivit articolului 20 GDPR UE 

 Contradicție potrivit articolului 21 GDPR UE 

 Revocarea consimțământului potrivit articolului 7 GDPR UE 

 Plângere la o autoritate de supraveghere potrivit articolului 77 GDPR UE 

 

În situația în care ne-ați transmis un consimțământ pentru prelucrarea datelor, îl puteți revoca în orice 

moment. Revocarea se referă la prelucrarea viitoare a datelor și nu poate fi aplicată prelucrării datelor deja 

efectuate.  

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, puteți să vă adresați și persoanei noastre de contact în privința 

chestiunilor legate de protecția datelor (vezi sus).  
 

 Ce fel de obligații am? 

Pentru efectuarea lucrărilor unui contractant sau a unui terț și decontarea lucrărilor este necesară colectarea 

datelor. Fără punerea la dispoziție a datelor și prelucrarea acestora, nu este posibilă o execuție a lucrărilor, 

respectiv o decontare a acestora. În situația în care nu sunt puse la dispoziție datele necesare contractul va 

înceta. 

În măsura în care în contextul instruirii privind siguranța nu doriți să dați date sau dați date insuficiente, nu 

este posibilă o instruire corespunzătoare privind siguranța și nu veți avea acces în unitate. 

În cazul în care nu există date necesare pentru gestionarea autocisternei și a vizitatorilor, nu este permis 

accesul în curtea unității. 
 

 Are loc un proces decizional automat? 

Nu are loc un proces decizional automat. 
 

 Se realizează un profiling? 

Nu se realizează un profiling.   


