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POLITICA RAD CERT –ORGANISM DE CERTIFICARE 
privind   

PROTECTIA PERSOANELOR FIZICE  IN CEEA CE PRIVESTE PRELUCRAREA 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 
 

1.DECLARATIA DE POLITICA 
 
 

1.1. Prezenta politica a fost elaborata in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare, inclusiv a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). 
 
1.2 Scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal 
RAD CERT prelucreaza datele cu caracter personal ale angajatilor si ale colaboratorilor sai.  
Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, numar de telefon, adresa de e-mail, date 
privind educatia, sau orice alte asemenea date) sunt colectate si prelucrate in cadrul RAD CERT sau de persoana 
imputernicita de operator in scopul intocmirii documentelor care staula baza desfasurarii activitatilor proprii si a activitilor 
de certificare. 
 
1.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu  consimtamantul persoanelor vizate si in conditii care sa asigure 
securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. 
 
In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, persoanele vizate au urmatoarele drepturi: 
 

a. Dreptul de informare - dreptul de a primi informații extinse privind scopul și temeiul legal pentru care datele cu 
caracter personal sunt prelucrate, informații despre perioada de pastrare; 
b. Dreptul de acces - dreptul de acces a personei vizate la datele sale cu caracter personal și dreptul de a cunoaste  

modalitățile de prelucrare;  
c. Dreptul la rectificare - persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, rectificarea datelor. 
d. Dreptul la stergere - acesta se bazează pe principiul de a garanta oricarei persoane vizate libertatea de a  face ce vrea 

cu datele sale personale, inclusiv de a le șterge;  
e. Dreptul la restrictionare - persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării 

datelor; 
f.  Dreptul la portabilitate - dreptul la portabilitatea datelor permite persoanelor vizate să obțină și să reutilizeze datele lor 

personale în scopuri proprii în cadrul diferitelor servicii; 
g. Dreptul la opozitie - dreptul persoanei vizate la obiectii sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări. 

 

1.4 Securitatea prelucrarilor 
RAD CERT a luat toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva 
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat. 
 
 
1.5.  Principiile colectarii datelor cu caracter personal 

a. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, 
echitate și transparență”); 

b. Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior 
într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”); 
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c. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care 
sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”) 

d. Datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; se iau toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt 
prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”); 

e. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă 
care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de 
stocare”); 

f. Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter 
personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a 
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice si organizatorice corespunzătoare („integritate și 
confidențialitate”). 

 
 

Politica este actualizata permanent functie de obiectivele propuse. 


