BOROMIR PROD SA
NOTA DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL IN CAZUL
REGISTRELOR DE EVIDENTA
A ACESULUI LA OBIECTIV

SC BOROMIR PROD SA cu sediul in Buzau, str. Santierului, nr.37, Judetul Buzau,
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J10/184/1991,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J10/184/1991, avand cod unic de
inregistrare RO 1145077, tel/fax 0238/436170, email:secretariat.buzau@boromir.ro este operator
de date cu caracter personal, denumit in continuare “operatorul”, care respecta legislatia
nationala si noua legislatie europeana (Regulamentului U.E. 679/2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a
acestor date, cu aplicabilitate din data de 25 mai 2018 in toate statele Uniunii Europene). SC
BOROMIR PROD SA prelucreaza date cu caracter personal in conditii tehnice si organizatorice
de securitate adecvata, nu utilizeaza si nu divulga datele cu caracter personal in scop de
marketing direct sau pentru crearea de profiluri de personalitate, asigura si respecta toate
masurilor legale de securitate si confindentialitate a datelor cu caracter personal, pentru protejarea
acestora impotriva accesului ilicit si neautorizat. Aceste masuri pot consta in limitarea accesului la
date, criptarea sau anonimizarea datelor, stocarea pe medii securizate, e.t.c..
Art.1Definitii.
Date cu caracter personal inseamna, conform legislatiei aplicabile, orice informaţii privind
o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată").
Persoana fizică identificabilă este acea 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 unul sau mai multe elemente specifice,
proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal - înseamnă orice operaţiune sau set de
operaţiuni 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, copierea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice
alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea, distrugerea sau arhivarea.
SC BOROMIR PROD SA, prelucreaza datele cu caracter personal al persoanelor fizice
care intra in incintele SC BOROMIR PROD SA respectiv la sediul acesteia din mun. Buzau,
str.Santierului, nr.37, Jud Buzau si la punctele de lucru ale SC BOROMIR PROD SA din mun.
Buzau str. Haiducului nr. 1, mun. Buzau, Aleea Industriei nr. 17, mun. Rm. Sarat str. Lalelelor nr.
7, mun. Slobozia sos. Amara nr. 4, jud. Ialomita, prin completarea in Registrul de poarta a
accesului persoanelor la obiectiv, a urmatoarelor date: nume si prenume, seria si numarul actului
de identitate, destinatia (compartimentul/serviciul la care merge), ora sosirii, ora plecarii si orice
alte informatii suplimentare ( observatii) legate de scopul intrarii persoanei respective in incinta si
respectiv prin completarea in Registrul de poarta a accesului autovehiculelor la obiectiv, a
urmatoarelor date: numarul de identificare al autovehiculului, numele si prenumele conducatorului
auto/delegatului; seria si numarul actului de identitate ale conducatorului auto/delegatului;
destinatia deplasarii autovehicului(in incinta sau in afara acesteia), ora sosirii, ora plecarii,
numarului avizului sau facturii de insotire a marfii transportate de autovehiculul respectiv, dupa caz
si orice alte informatii legate de scopul intrarii autovehiculului in incinta respectiva.
Datele colectate sunt prelucrate in scopul in care au fost stocate, precizat in prezentul
document, nu sunt prelucrate in alte scopuri, nu se divulga sau transfera catre alte persoane din
societate sau din afara acesteia, decat catre imputernicit persoana juridica SC GARDIENII SRL
care asigura serviciile de protectie si paza, sau in cazurile prevazute in mod expres de lege sau in
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prezentul document. Nu se urmareste realizarea unui istoric al inregistrarilor sau a datelor legate
de activitatea din societate sau referitor la o persoana anume.
Datele cu caracter personal prevazute in Registrul de poarta sunt utilizate strict in scopul
precizat, nu se aduce atingere dreptului la viata intima, familiala si privata, precum si drepturilor si
libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice .
Art.2. Scopurile in care se face prelucrarea. Datele cu caracter personal sunt prelucrate
in urmatoarele scopuri: pentru respectarea dispozitiilor legale prevazute de Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a Normelor de aplicare a
acestei legi, aprobate prin HG nr. 301/2012; prevenirea distrugerii sau sustragerii de bunuri si
valori din incintele si obiectivele SC BOROMIR PROD SA; supravegherea si inregistrarea
circulatiei si transportului bunurilor in si din incintele/obiectivele operatorului, asigurarea oricaror
altor masuri de siguranta si securitate a bunurilor proprietatea operatorului.
Art.3.Persoanele vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoanele
vizate sunt urmatoarele: salariatii SC BOROMIR PROD SA; reprezentantii/ imputernicitii
salariatilor (dupa caz); clientii persoane fizice ai SC BOROMIR PROD SA sau imputernicitii
/reprezentantii acestora;
reprezentantii/ imputernicitii/delegatii/salariatii (persoane fizice) ai
clientilor persoane juridice; reprezentantii /imputernicitii/delegatii/salariatii/persoane de contact de
afaceri
(
parteneri
de
afaceri
contractuali,
prestatori
de
servicii,
e.t.c.);
reprezentantii/imputernicitii/delegatii autoritatilor publice (oricare ar fi denumirea acestora) sau ai
organelor de control sau de cercetare/urmarire, e.t.c.; diverse persoane fizice care patrund in
incintele operatorului.
Art.4.Destinatarii datelor cu caracte personal. Informatiile inregistrate sunt destinate
utilizarii de catre SC BOROMIR PROD SA si pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari:
persoana vizata, reprezentantii legali/imputernicitii persoanei vizate, reprezentantii sau personalul
autorizat de SC BOROMIR PROD SA, persoana juridica imputernicita SC GARDIENII SRL,
autoritatile si institutiile publice locale si centrale (oricare ar fi denumirea acestora) potrivit legii,
instantele judecatoresti si/sau arbitrare din Romania, potrivit legii, organele de urmarire si de
cercetare penala - parchet, politie (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri
intemeiate si expres formulate, e.t.c.), partenerii contractuali ai operatorului care presteaza servicii
de asigurare catre operator care, in vederea executarii obligatiilor contractuale au sau ar putea
avea acces la date cu caracter personal.
Art.5.Perioada estimata pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Durata de stocare a datelor inregistrate in Registrele de evidenta a accesului persoanelor
respectiv autovehiculelor la obiectiv este cea prevazuta de dispozitiile legale in vigoare respectiv
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si a
Normelor de aplicare a acestei legi, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu exceptia situatiilor expres
reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate (ca de ex. Registrele solicitate de
organele de cercetare sau de urmarire penala, operatorul efectueaza o cercetare interna potrivit
procedurilor sale interne, e.t.c.). La expirarea termenului, Registrele vor fi distruse de
imputernicitul persoana juridica SC GARDIENII SRL, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare
privind arhivarea documentelor si a procedurilor interne de arhivare ale imputernicitului.
Art.6.Transferul de date cu caracter personal in strainatate
Transferul de date cu carater personal in afara Romaniei in interiorul si in exteriorul UE si al
Zonei Economice Europene, se poate face numai in cazurile si in conditiile prevazute de legislatia
specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Art.7.Drepturile persoanelor vizate.
Conform legislatiei nationale si europene, in vigoare, privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date), persoanele vizate, beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a)dreptul la informare – dreptul persoanei vizate de a fi informata cu privire la identitatea si
datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protectia datelor, scopurile in care se
face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau
categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de legislatia privind protectia
datelor cu caracter personal pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
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b)dreptul la acces la date - persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului
o confirmare că prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ,
acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate;
c)dreptul la rectificarea datelor - dreptul persoanei vizate de a obţine de la operator, fără
întârzieri nejustificate, gratuit, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc
precum si de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin
furnizarea unei declaraţii suplimentare;
d)dreptul la stergerea datelor ( “dreptul de a fi uitat”) - persoana vizată are dreptul de a
obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, in masura in
care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
e)dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor - dreptul persoanei vizate de a obţine la
cerere si in mod gratuit, din partea operatorului, in masura in care sunt indeplinite conditiile
prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita
prelucrarea ulterioara a acestora;
f)dreptul la portabilitatea datelor - dreptul persoanei vizate de a primii , la cerere si in mod
gratuit, datele cu caracter personal care o privesc, intr-o modalitate structurata, folosita in mod
obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date, sa fie transmise de catre
SC BOROMIR PROD SA catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile
prevazute de lege;
g)dreptul la opozitie - dreptul persoanei vizate de a se opune in orice moment, din motive
intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele cu caracter personal care o
vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de
lege;
h)dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - dreptul persoanei vizate, in masura
in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea efectuata prin mijloace automate, inclusiv crearea de profiluri, care
produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură
semnificativă;
i)dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere a Datelor cu
Caracter Personal - dreptul persoanei vizate, de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care considera ca prelucrarea
datelor cu caracter personal care o vizeaza, incalca regulamentul;
j)dreptul de a se adresa justitiei – dreptul persoanei vizate de a exercita o cale de atac
judiciara, eficienta in cazul in care considera ca drepturile de care beneficiaza in temeiul
Regulamentului UE au fost incalcate ca urmare a prelucrarii datelor sale cu caracter personal fara
respectarea Regulamentului.
Toate aceste drepturi cu exceptia dreptului de a se adresa autoritatii de supraveghere si
respectiv dreptului de a se adresa justitiei, pot fi exercitate de catre persoana vizata prin cerere
scrisa, datata si semnata, inaintata SC BOROMIR PROD SA la adresa de corespondenta: din
Buzau, str.Santierului, nr.37, Jud. Buzau sau la adresa de email:secretariat.buzau@boromir.ro, in
atentia Responsabilului cu Protectia Datelor ori prin completarea si trimiterea formularelor pentru
exercitarea drepturilor cu privire la datele cu caracter personal care vor fi disponibile la sectiunea
privind datele cu caracter personal de pe www.boromir.ro. Dreptul de a se adresa autoritatii de
supraveghere si respectiv dreptul de a se adresa justitiei vor fi exercitate prin cerere scrisa
inaintata autoritatii de supraveghere si respectiv instantei de judecata competente. Plangerea
catre autoritatea de supraveghere si respectiv plangerea catre justitie nu pot fi exercitate mai
devreme de 15 zile de la inaintarea unei plangeri cu acelasi continut catre operator.
Prin intrarea in incintele SC BOROMIR PROD SA si furnizarea datelor necesare
completarii in Registrele de evidenta a accesului persoanelor si respectiv autovehiculelor
la obiectiv, persoanele vizate isi exprima in mod expres consimtamantul ( isi dau acordul)
cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare
si confirma ca au fost informate cu privire la prelucrarea de catre SC BOROMIR PROD SA a
datelor cu caracter personal, scopul prelucrarii, perioada de stocare, destinatarii datelor si
drepturile ( prevazute in prezentul document) de care beneficiaza conform prevederilor
legale, in vigoare.
SC BOROMIR PROD SA
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