GDPR – DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR PROIECTULUI
Angajaţi ai agenției și personal extern

Această declarație prezintă datele (informațiile) dumneavoastră personale pe care le deținem, cum colectăm și cum
utilizăm şi distribuim aceste date în timpul perioadei dumneavoastră de angajare și după finalizarea acesteia.
Legislația de protecție a datelor impune comunicarea acestor informații. Vă rugăm să vă asigurați că citiți această
declarație ( numită uneori şi ‘declarație de protecție a datelor’) și orice altă declarație asemănătoare pe care v-o
comunicăm din când în când, în situaţiile în care colectăm sau procesăm informațiile dumneavoastră personale.
Cine colectează informațiile
Collen Construction Limited (‘Societatea’) este un ‘operator de date personale’ care colectează și utilizează anumite
informații despre dumneavoastră. Aceste informații sunt utilizate și de către entitățile noastre afiliate și societăţile din
grup (‘societăţile din cadrul grupului’ nostru), astfel încât formulările cum ar fi ‘noi’ sau ‘ale noastre’ din această
declarație înseamnă societatea sau societăţile din cadrul grupului.
Principii de protecție a datelor
•

Vom respecta principiile de protecție a datelor la colectarea și utilizarea datelor personale: vom
procesa informațiile personale în mod legal, corect și transparent;

•

vom colecta informații personale doar în scopurile specificate, explicite și legitime și nu le vom
procesa în niciun mod care nu este compatibil cu acele scopuri legitime;

•

vom procesa doar informațiile personale adecvate, relevante și necesare scopurilor respective;

•

vom asigura corectitudinea şi actualitatea datelor personale și vom lua măsurile rezonabile pentru a
ne asigura că informațiile personale incorecte sunt șterse sau corectate neîntârziat;

•

vom salva informațiile personale într-o formă care permite identificarea subiecților doar pe perioada
necesară scopurilor pentru care informațiile sunt procesate; și

•

vom lua măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a ne asigura că informațiile sunt păstrate
în siguranță și protejate contra procesării neautorizate sau ilegale și contra pierderii, distrugerii sau
avarierii accidentale.

Despre informațiile pe care le colectăm și deținem
Tabelul stabilit în Planul 1 însumează informațiile pe care le colectăm și păstrăm, modul în care le utilizăm și terţii
cărora le pot fi transmise.
Poate fi nevoie să transmitem anumite categorii de date personale stabilite, Planul 1, unor terţi, cum ar fi antreprenori
externi sau consultanți profesioniști și potențiali cumpărători ai unor părți ale produselor noastre comerciale sau a
produselor noastre comerciale complete sau pentru restructurare. De obicei, informațiile sunt anonimizate, însă acest
lucru nu este întotdeauna posibil. Destinatarul datelor va fi obligat să respecte confidențialitatea informaţiilor. De
asemenea, este posibil să fim obligați să transmitem anumite informații personale autorităților noastre de
reglementare sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru respectarea legislaţiei în vigoare.
Depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura că modul de colectare și procesare a datelor păstrează
întotdeauna proporționalitatea. Vă vom informa despre orice modificare a datelor colectate sau a scopurilor în care
colectăm și procesăm aceste informaţii.
Unde pot fi păstrate informațiile
Informațiile pot fi păstrate în birourile noastre și în cele ale societăţilor din grup și la agențiilor terțe, ale furnizorilor de
servicii, reprezentanților și agenților descriși mai sus. Am implementat măsuri de siguranță pentru a asigura protecţia
adecvată a informațiilor pe care le deținem.
Cât timp păstrăm datele dumneavoastră
Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate în timpul angajării dumneavoastră și după perioada dumneavoastră
de angajare doar perioada de timp necesară pentru scopurile în care sunt datele dumneavoastră cu caracter personal
sunt procesate. Detalii suplimentare referitoare la acest subiect sunt disponibile la Politica de asigurare a datelor.
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Drepturile dumneavoastră de informare, inclusiv dreptul de contestare
La Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR) găsiți un important număr de drepturi gratuite. Rezumând,
acestea includ următoarele drepturi:
•

dreptul la procesarea corectă a informațiilor și transparență privind utilizarea datelor dumneavoastră
personale de către societatea noastră

•

dreptul de a accesa informațiile dumneavoastră personale și anumite alte informații suplimentare la care
se referă deja această declarație de protecție a datelor

•

dreptul de a ne solicita corectarea oricărei erori privind informațiile pe care le deținem

•

solicitarea de a șterge datele dumneavoastră personale în anumite situații

•

dreptul de a primi datelor personale, pe care ni le-ați la dispoziţie, într-un format structurat, de uz general
și electronic, și dreptul de a transmite acele date unui terț în anumite situații

•

dreptul de a obiecta oricând împotriva procesării datelor dumneavoastră personale pentru marketingul
direct

•

dreptul de a obiecta împotriva deciziilor luate prin mijloace automate care produc efecte legale referitoare
la dumneavoastră sau care vă pot afecta în mod similar

•

dreptul de a obiecta în anumite alte situații împotriva continuării procesării datelor dumneavoastră
personale de către societatea noastră

•

dreptul de a restricționare în alt fel procesarea datelor dumneavoastră personale de către societatea
noastră în anumite circumstanțe

Pentru informații suplimentare despre fiecare din aceste drepturi, incluzând circumstanțele în care acestea se aplică,
citiți Directive din partea Comisarului irlandez pentru protecția datelor privind drepturile indivizilor din cadrul
Regulamentului General de Protecție a Datelor.
Dacă doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi, vă rugăm să:
trimiteți un e-mail, sunați sau scrieți către Secretariatul companiei
ne oferiți suficiente informații pentru a vă identifica, de ex. numele, organizația pentru care lucrați etc.
ne oferiți dovada identității și adresei dumneavoastră (o copie a permisului dumneavoastră de conducere sau a
pașaportului și o factură recentă de utilități sau o chitanță a cardului de credit), și
ne anunțați ce informații solicitați
Păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastră personale
Am implementat măsuri de siguranță adecvate pentru a preveni pierderea sau utilizarea accidentală sau accesarea
neautorizată a datelor personale. Limităm accesul la datele dumneavoastră personale la persoanele care sunt
obligate să le cunoască pentru a fi în măsură să îşi desfășoare activitatea. Persoanele care procesează datele
dumneavoastră personale lucrează în mod autorizat și sunt supuse obligației de a păstra confidențialitatea.
Am implementat și măsuri de acţiune în cazul unei suspiciuni de încălcare a securității datelor. O eventuală suspiciune
referitoare la încălcarea securității datelor va fi comunicată atât dumneavoastră cât şi autorităţii de reglementare
competente conform prevederilor legale.
Modul de a depune plângeri
Sperăm că suntem în măsură să soluționăm orice solicitare sau problemă privind utilizarea datelor dumneavoastră
personale.
Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR) vă oferă și dreptul de a depune o plângere la o autoritate de
supraveghere, îndeosebi în statul membru al Uniunii Europene (sau al Spațiului Economic European) în care lucrați,

GDPR – DECLARAȚIE DE PROTECȚIE A DATELOR PROIECTULUI
Angajaţi ai agenției și personal extern

locuiți sau în care a avut loc presupusa încălcare a legilor de protecție a datelor. Autoritatea de supraveghere din
Irlanda este Comisarul pentru protecția datelor - Data Protection Commissioner -, care poate fi contactat la
https://www.dataprotection.ie sau la numărul de telefon: +353 761104800.
Modificările acestei declarații
Această declarație de protecție a datelor a fost publicată în data de 25 mai 2018.
Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când această declarație de protecție a datelor, iar în cazul unei
modificări vă vom informa prin e-mail.
Cum ne puteți contacta
Vă rugăm să luați legătura cu Secretariatul companiei, dacă aveți întrebări referitoare la această declarație de
protecție a datelor sau la datele dumneavoastră personale aflate în posesia noastră.
Dacă doriți să ne contactați, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la construction@collen.com sau să scrieți la: The
Company Secretary, Collen Construction Limited, River House, East Wall Road, Dublin 3, Irlanda, sau să sunați la
numărul de telefon +35312434777.
Aveți nevoie de asistență suplimentară?
Dacă doriți să primiți această declarație în orice alt format (de exemplu: audio, cu litere mari, braille) vă rugăm să ne
contactați (vezi ‘Cum ne puteți contacta’ de mai sus).
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PLANUL 1
DESPRE INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM ȘI PĂSTRĂM
Informațiile pe care le
colectăm

Modul în care
colectăm informațiile

De ce colectăm
informațiile

Modul în care putem utiliza și
distribui informațiile

Numele dumneavoastră,
datele de contact (adică
adresa, numerele de
telefon de acasă și de la
serviciu, adresa de email) și contactele de
urgență (adică numele,
relația și numerele de
telefon de acasă și de la
serviciu) *

De la dumneavoastră

Interese legitime: de
a respecta obligațiile
legale, regulatorii și
privind regulile în
afaceri

Pentru managementul, planificarea
și organizarea muncii

Detalii despre calificările,
aptitudinile și experiența
dumneavoastră

De la dumneavoastră

Interese legitime: de
a respecta obligațiile
legale, regulatorii și
privind regulile în
afaceri

Pentru a ne asigura că aveți
competențele, aptitudinile și
experiența adecvate pentru a
desfășura sarcinile de serviciu
pentru siguranţa muncii .

Informaţii referitoare la
naționalitate și la situaţia
dumneavoastră de
imigrare și informații din
documente înrudite, cum
ar fi pașaportul
dumneavoastră sau alte
informații de identificare
și imigrație

De la dumneavoastră,
iar dacă este necesar,
de la Department of
Business, Enterprise
and Innovation (DBEI)
[Departamentul
irlandez de afaceri,
întreprinderi și inovație]

Pentru a ne
respecta obligațiile
legale

Pentru a efectua verificările din
domeniul legislaţiei muncii

O copie a permisului
dumneavoastră de
conducere

De la dumneavoastră

Pentru a întocmi
contractul de
angajare

Pentru a ne asigura că aveți un
permis de conducere fără interdicţii

Pentru a ne
respecta obligațiile
legale

Informațiile pot fi transmise către
DEPARTMENT OF BUSINESS,
ENTERPRISE AND INNOVATION
(DBEI) [DEPARTAMENTUL
IRLANDEZ DE AFACERI,
ÎNTREPRINDERI ȘI INOVAȚIE]
și/sau Garda National Immigration
Buro [Biroul de imigrații irlandez]

Informațiile pot fi transmise
asigurătorului nostru

Pentru a respecta
condiţiile polițelor
noastre de asigurări
Informații din dosarele
noastre privind bolile și
absențele dumneavoastră
(inclusiv informațiile
personale sensibile
referitoare la sănătatea
dumneavoastră fizică
și/sau mentală)

De la dumneavoastră,
de la doctorii
dumneavoastră, de la
specialiștii medicali sau
de medicină a muncii
pe care îi angajăm și
de la administratorii
beneficiilor noastre din
asigurări

Pentru a ne
respecta obligațiile
legale
Interese legitime:
pentru a întocmi şi
actualiza dosarele
de sănătate și
siguranță a muncii și
pentru a respecta
obligațiile legale,
regulatorii și privind

Pentru a ne respecta obligațiile
legale
Informații transmise medicilor
dumneavoastră, specialiștilor
medicali sau de medicină a muncii
pe care îi angajăm și
administratorilor beneficiilor noastre
din asigurări
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regulile în afaceri
despre probleme de
comportament referitoare
la dumneavoastră

Detalii despre programul
de lucru și prezența
dumneavoastră.*

De la dumneavoastră,
de la alți angajați și de
la consultanții pe care îi
putem angaja în
legătură cu procedurile
de comportament

Pentru a ne
respecta obligațiile
legale

Din sistemul nostru de
identificare biometrică
utilizat pentru
înregistrarea
personalului de la fața
locului pentru pontaj,
sănătatea și
securitatea și legislația
muncii

Interes legitim:
pentru monitorizarea
și administrarea
accesului
personalului de la
fața locului la
sistemele și
amenajările noastre
și pentru
înregistrarea
absențelor.

Interese legitime:
pentru a întocmi şi
actualiza dosarele
angajaților, pentru a
respecta obligațiile
legale, regulatorii și
privind regulile în
afaceri și pentru
siguranţa muncii.

Pentru a ne
respecta obligațiile
legale.

**Vă rugăm să citiți și Politica CCTV

Pentru a respecta politicile noastre,
pentru a monitoriza performanțele și
comportamentul personalului și
pentru a soluţiona problemele
disciplinare și solicitările
Informații transmise managerilor în
cauză, personalului HR și
consultanților/specialiștilor
profesioniști pe care îi angajăm

Pentru managementul, planificarea
și organizarea muncii
Informații transmise managerilor în
cauză, personalului HR și
consultanților pe care îi angajăm

