GDPR – Sindicatul U.P.A. Romania

Informaţii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal
în lumina Regulamentului General privind Protecţia Datelor (GDPR)
Informaţii privind protecţia datelor
Ne angajăm în special să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrăm datele dumneavoastră
cu caracter personal (abreviate "date") exclusiv pe baza reglementărilor legale. Această politică de protecţie a
datelor este concepută pentru a vă oferi informaţii complete cu privire la modul de prelucrare a datelor de către
compania noastră şi drepturile şi cererile dumneavoastră în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor.
1.

Cine este responsabil de prelucrarea datelor şi pe cine puteți contacta?

Responsabil de prelucrarea datelor:
SINDICATUL UPA ROMÂNIA (în continuare „Sindicat”), București, str. Uioara nr 6 bl 43, sc 1, ap 4, sector 4,
CP 041015, E-mail: office@sindicatulupa.ro
2.

Ce date sunt prelucrate şi din ce surse provin aceste date?

Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate atunci când completați cererea de înscriere în Sindicat:
nume, prenume, sex, data nașterii, matricola, apartenența sindicală.
În plus, în cazul participării dumneavoastră la diverse evenimente organizate de către Sindicat, vom prelucra și
imaginea prin intermediul fotografiilor postate pe site-ul nostru www.sindicatulupa.ro, precum și alte materiale
promoționale (e.g. calendare, agende) ce vor fi distrubuite exclusiv în rândul membrilor de Sindicat.
Tot prin intermediul site-ului (la secțiunea „contact”), prelucrăm numele, prenumele, numărul de telefon, imaginea
și adresa de email ale membrilor din Biroul Executiv și din Consiliul de Coordonare.
În situația în care doriți să candidați pentru una din funcțiile de conducere, CV-ul dumneavoastră va fi disponibil pe
site, la secțiunea „utile”.
În situația în care ne veți contacta direct pe e-mail, în afară de adresa de email, prelucrăm orice date ne veți indica
în mesajul respectiv.
3.

În ce scop şi care este temeiul de prelucrare a datelor?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu respectarea principiilor prelucrării stabilite de GDPR, în temeiul
(i)
(ii)

îndeplinirii obligațiilor legale ce ne revin conform legislației ce reglementează organizarea activității
salariale,
interesului nostru legitim

și în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri:
•

Pentru a procesa solicitarea de încriere in Sindicat și a administra baza de date cu membrii

Datele comunicate prin cererea de inscriere sunt prelucrate pentru a putea decide asupra ei, dar și pentru a
administra, în mod optim, baza de date cu membrii Sindicatului.
•

Pentru a asigura accesul la beneficiile puse la dispoziție de Sindicat.

Statutul de membru al Sindicatului, oferă mai multe beneficii cum ar fi: consiliere juridică, asistenta la contestarea
evaluării performanțelor, formare profesională, consiliere permenentă, avantaje la achiziționarea de produse și
servicii de la diverși parteneri (naționali sau locali) ai Sindicatului.
•

Pentru a asigura contactarea căt mai rapidă și eficientă a persoanelor relevante.

Prin indicarea datelor pe contact pe site-ul nostru, Sindicatul se asigură că orice persoană poate să ia legătura, în
cel mai scurt timp, cu persoana cea mai apropiată (din Biroul Executiv, respectiv Consiliul de Coordonare) și care
poate oferi sprijin cel mai repede membrului de Sindicat.
•

Pentru respectarea Regulamentului privind organizarea alegerilor organelor de conducere.

Conform Regulamentului adoptat inaintea alegerilor,persoanele care doresc sa ocupe una din funcțiile de conducere
– membru în Biroul Executiv sau membru în Consiliul de Coordonare – vor transmite Sindicatului o scrisoare de
intenție și un CV, documente care vor fi publicate pe site, în vederea informării tuturor membrilor.
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•

Pentru promovarea imaginii Sindicatului.

Ținând cont de interesul legitim al Sindicatului de a se face cât mai cunoscut în rândul membrilor săi (activi și
potențiali), acesta utilizează imagini surprinse în cadrul evenimentelor organizate pentru promovarea respectivelor
activități și, implicit a imaginii organizației, dar fără ca prin asta să fie afectat în vreun fel drepturile instituite de
GDPR.
4.

Cine primește datele?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise în primul rând către departamentul de Resurse Umane
a UniCredit Services Romania (angajatorul dumneavoastră), în vederea reținerii automate și virării cotizației de
membru către Sindicat.
În al doilea rând, datele pot fi transmise și către alte organizații sindicale la care Sindicatul a aderat sau din care
face parte (e.g. Federația Sindicatelor din Asigurări și Băci, Cartel Alfa, UNI Global Union). Acestea le vor prelucra
conform propriilor reguli și cu respectarea principiilor GDPR.
În plus, Sindicatul poate fi legal obligat să divulge datele dumneavoastră în cazul în care acest lucru este necesar
pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale în fața autorităților și instituțiilor publice.
5.

Cât timp vor fi stocate datele?

După ce va înceta calitatea dumneavoastră de membru de Sindicat, datele colectate prin intermediul cererii de
înscriere, vor mai fi stocate pentru o perioadă de maxim 60 de luni după care vor fi șterse sau transformate în date
anonime.
În cazul CV-urilor pentru candidații la funcțiile de conducere ale Sindicatului, aceasta vor fi prelucrate pentru încă
7 zile de la finalizarea alegerilor.
6.

Care vă sunt drepturile vis-a-vis de prelucrarea datelor de către Sindicat ?

Aveţi dreptul de informare, dreptul de rectificare, ștergere sau restricţie a prelucrării datelor stocate, dreptul de a
vă opune prelucrării datelor şi dreptul de a depune o plângere legală în conformitate cu prevederile legii privind
protecţia datelor, în orice moment.
Dreptul de informare:
Aveţi dreptul să obţineți informaţii de la noi cu privire la faptul dacă şi în ce măsură prelucrăm datele
dumneavoastră.
Dreptul de rectificare:
În cazul în care prelucrăm date care sunt incomplete sau incorecte, aveți dreptul de a obține rectificarea sau
completarea acestor date de la noi în orice moment.
Dreptul de ştergere:
Aveţi dreptul să obţineți de la noi ştergerea datelor în cazul în care am prelucrat ilegal aceste date sau în cazul în
care prelucrarea acestor date constituie o încălcare disproporționată a intereselor dumneavoastră legitime. Vă
rugăm să reţineţi că ştergerea imediată poate fi interzisă din anumite motive, de ex. dispoziții legale privind
reținerea datelor.
Dreptul la limitarea prelucrării:
Aveţi dreptul de a obţine limitarea prelucrării datelor dumneavoastră în cazul în care:
•

contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm acuratețea datelor,

•

prelucrarea este ilegală, şi totuşi vă opuneți ştergerii datelor şi solicitați, în schimb, limitarea utilizării lor,

•
nu mai avem nevoie de date în scopul destinat, dar aveţi nevoie de aceste date pentru stabilirea,
exercitarea sau apărarea unor cereri legale.
Dreptul de a obiecta:
În cazul în care prelucrăm datele pe baza intereselor legitime, aveţi dreptul de a obiecta la această prelucrare, din
motive legate de situaţia dumneavoastră specială, în orice moment. Nu vom mai prelucra datele decât atunci când
putem demonstra motive convingătoare și legitime pentru prelucrare care vă depășesc interesele, drepturile și
libertățile sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale. Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării
datelor dumneavoastră în scop de marketing direct în orice moment, fără precizarea unui motiv.
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Dreptul de a formula plângere:
Dacă credeţi că vă prelucrăm datele prin încălcarea legii privind protecţia datelor din Romania sau legislatia
europeană, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa office@sindicatulupa.ro pentru a răspunde la orice
întrebări.
În caz de dubii, putem avea nevoie de informaţii suplimentare pentru a confirma identității dumneavoastră. Aceasta
serveşte la protejarea drepturilor şi a confidenţialității datelor dumneavoastră.
Aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336 Bucuresti, Tel. 0318.059.211, Email:
anspdcp@dataprotection.ro
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