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1. INTRODUCERE 
 
1.1 Securitas Services Romania SRL (denumita in continuare Securitas) este o companie privata 
care oferă servicii de protecție si garda pentru o gamă largă de clienți într-o  varietate de sectoare 
și domenii de activitate. În cadrul activităților sale, Securitas uneori colectează, deține, dezvăluie 
sau prelucrează date cu caracter personal  
Noi, la Securitas, suntem hotărâți să asigurăm confidențialitatea și siguranța datelor cu caracter 
personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. 
 
 1.2  Această Notificare privind protectia datelor personale vă oferă informații generale despre 
modul în care Securitas Services Romania SRL gestionează informațiile personale.  
Aceasta Notificare descrie, de asemenea, drepturile dvs. și modul în care puteți să apelati la aceste 
drepturi referitor la Securitas. 
 
1.3  Este posibil să modificăm din când în când această Notificare de prelucrare a datelor personale.  
Puteți oricând să vedeți sau să solicitați cea mai recentă versiune vizitând această pagină web: 
www.securitas.com.ro sau scriind-ne pe adresa postala: Securitas Services Romania SRL, Sos. 
Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea A, Aripa A1, Etaj 2, Sector 1, 013696 Bucuresti,  sau  
Tel: 0743 057 052, e-mail: dpo@securitas.com.ro    

                             
1.4  Dacă aveți orice altă întrebare sau solicitare în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, 
puteți să ne contactați în orice moment, în scris, la adresa indicată mai sus. De asemenea, puteți 
contacta Responsabilul cu Protectia Datelor (DPO) la adresa postala de mai sus, sau  tel: 0743 057 
052,  e-mail: dpo@securitas.com.ro                                
 

2. PRINCIPII GENERALE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PE CARE LE RESPECTAM 
 
2.1 Securitas acordă atentie deosebita și respectă confidențialitatea și protectia datelor dvs. 
personale. Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată 
sau identificabilă ("persoana vizată"). 
 
 2.2 În cadrul activităților noastre, Securitas își propune să asigure, în orice moment, că datele 
personale sunt:                                        

• prelucrate în mod legal, echitabil și transparent ("legalitate, echitate și transparență"); 
• colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un 

mod incompatibil cu aceste scopuri ("limitari legate de scop"); 
• adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 

prelucrate ("reducerea la minimum a datelor"); 
• exacte și, dacă este necesar, rectificate sau actualizate ("exactitate"); 
• păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu 

depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele  
("limitarea stocării"); 

• prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, 
inclusiv  protecţia  împotriva  prelucrării  neautorizate  sau  ilegale  şi  împotriva  pierderii,  
a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice 
corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate"). 
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2.3 Prelucrarea datelor dvs. personale va fi efectuată numai pentru indeplinirea unor scopuri 
legitime specifice (a se vedea titlul 5 de mai jos, "Scopurile prelucrării: de ce prelucram datele 
dumneavoastră personale?") și când este justificat pe baza unui temei juridic valabil (a se vedea 
titlul 8 de mai jos, "Baza juridică pentru prelucrarea datelor dvs. personale"). 
 
          3. INFORMAȚII DESPRE PAGINILE NOASTRE WEB 
 
Domeniul www.securitas.com.ro,  găzduirea și administrarea acestuia fiind realizate de către 
departamentul intern de profil din cadrul Grupului Securitas. Paginile noastre de web pot include 
link-uri catre alte pagini web care sunt gestionate de alte entitati/persoane juridice ce nu au 
legatura cu activitatea Securitas si cu privire la care Securitas nu poarta nici o responsabilitate. 
 De asemenea, paginile noastre de web ofera link-uri catre alte pagini web partenere, care aplica 
politici separate in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal. Daca accesati aceste portaluri 
prin intermediul paginilor noastre de web, ar trebui sa consultati politicile de confidentialitate ale 
acestor pagini de Internet pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica 
informatiile dvs. Paginile noastre de web mentionate mai sus utilizeaza module de tip cookies sau 
tool-uri de analiza trafic. 
 

4. PERSOANE VIZATE 
 
4.1  Categoriile de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele: 

− angajatii, membrii familiilor angajatilor, fosti angajati; 
− candidații la posturile vacante din cadrul Securitas; 
− părți semnatare ale contractelor și persoanele implicate în încheierea și executarea 

contractelor (clienti, subcontractori, furnizori, consultanti); 
− participanții la evenimentele organizate sau susținute de către Securitas; 
− participanți la cursurile de formare și specializare din cadrul Securitas; 
− reprezentanti ai autoritatilor, institutiilor publice si mass-media; 
− persoane ce acceseaza paginile web 

 
      5.  CE CATEGORII DE DATE PRELUCRAM? 
 
5.1 Securitas poate sa colecteze sau sa proceseze urmatoarele date cu caracter personal: 

− Nume, prenume; 
− adresa, e-mail personalizat, numar de telefon sau alte date de contact; 
− numar carte de identitate/pasaport; 
− date privind locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile 

video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Securitas, înregistrările audio 
ale convorbirilor telefonice din Securitas Operation Center, adresa IP captată la utilizarea 
website-urilor si aplicatiilor Securitas. 

 
5.2 In cadrul procesului de recrutare, de angajare propriu-zisa si/sau de gestionare a resurselor 
umane datele cu caracter personal pot cuprinde urmatoarele tipuri informatii: 



SECURITAS 
SERVICES 
ROMANIA 

 
Compartiment 

DPO 

PROTECTIA DATELOR PERSONALE 
 

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA  
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Cod: GDPR-DOC-03-3 

 
 

 

     

Ed: I        Rev: 1 
Ex. Nr. 1   Pag. 4/8 

Elaborat: Resp Protectia Datelor/DPO Aprobat:  Director General Data actualizare: 30.06.2020 
 

Acest document este proprietatea Securitas Services Romania . 
 

4/8 

 

− CV, scrisoare de intentie, referinte (date personale care permit candidatului/ angajatului sa 
fie identificat: nume, prenume, gen, data de nastere, numar carte de identitate si codul 
numeric personal ); 

− informatii care permit verificarea conditiilor de eligibilitate si de selectie aferente procesului 
de recrutare/administrare personal  respectiv: adresa, telefon, fax, adresa de e-
mail;nationalitate, limbi straine, educatie, experienta profesionala; 

− daca este cazul, rezultatele testelor specifice initiale si ale altor teste/evaluari aferente 
pozitiei angajatului 

− Date cu caracter personal sensibile:   Cazier judiciar, Fisa medicala. 
 
5.3 In funcție de produsele sau serviciile care vă interesează sa le achizitionati, vi se poate solicita, 
de asemenea, să ne furnizați următoarele informații: 

− detaliile contului bancar; 
− istoric al situatiilor financiare 

 
    6.  CUM COLECTAM DATELE PERSONALE? 
 
6.1 Atunci cand va furnizam serviciile sau produsele noastre este posibil sa colectam sau primim 
datele dvs pe diferite canale: 

− Prin formulare scrise;  
− Prin Internet, inclusiv pagina noastra de web, formulare online sau email-uri; 
− Prin contact telefonic; 
− Prin contact personal direct; 
− Prin preluare de imagini video 

 
6.2 Este posibil să primim datele dvs. personale direct de la dvs., de la o altă entitate a Grupului 
Securitas, de la un partener de afaceri sau din  informații public disponibile.   Securitas va dezvălui 
sau primi numai date cu caracter personal de la o terță parte, în conformitate cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor. Pentru mai multe informații în acest sens,  vă rugăm să consultați 
consultați titlul 9  "Catre cine putem dezvălui datele personale?” 
 
7. SCOPURI ALE PRELUCRARII.  DE CE PRELUCRAM DATELE PERSONALE?  
 

7.1 Colectarea și prelucrarea tipurilor de date personale enumerate mai sus este necesară 
pentru a indeplini scopuri legitime specifice în desfășurarea activităților noastre comerciale În 
special, prelucram datele dvs. personale în următoarele scopuri: 
− pentru furnizarea  produselor si serviciilor noastre de protectie in baza contractelor incheiate 

cu Clientii   
− pentru a îmbunătăți serviciile și produsele noastre;  
− pentru administrarea furnizorilor;  
− pentru administrarea și conducerea personalului  
− pentru administrarea clienților, de exemplu, pentru a răspunde la solicitări sau întrebări din 

partea clienților, a anchetelor privind satisfacția clienților sau pentru a gestiona reclamatiile 
privind un anumit produs sau serviciu; 

− pentru gestionarea relațiilor comerciale cu terțe părți;  
− monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private in vederea 

asigurarii pazei si protectiei in locatiile Securitas 
− în scopuri administrative în cadrul Grupului Securitas: 
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− pentru backup sau arhivare; 
− pentru gestionarea disputelor/litigiilor; 

 
7.2   Securitas se angajează să nu proceseze datele dvs. personale într-un mod incompatibil cu 
vreunul din scopurile menționate mai sus. 
 
    8. TEMEI JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 
 
8.1 Baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal o reprezinta articolul 6 alineatul (1) litera 
(b) din GDPR – prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale precum si pentru respectarea 
unor prevederi legale conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR 
 
8.2 Securitas se angajează să vă prelucreze în mod legal datele dvs. personale in baza temeiurilor 
legitime prezentate in continuare: 

− Datele dvs. personale vor fi prelucrate în primul rând atunci când este necesar pentru 
îndeplinirea contractului de prestari servicii  încheiat între dvs. și noi sau pentru a face 
demersuri la solicitarea dvs. înainte de a încheia un astfel de contract. 

− Datele dvs. personale pot fi procesate pe baza consimțământului dvs. În acest caz, ne vom 
asigura întotdeauna că am primit consimțământul dvs. liber, specific, informat și neechivoc 

− Datele dvs. personale ar putea fi prelucrate in baza intereselor legitime urmărite de noi, de 
exemplu, în scopuri administrative ( administrarea clientilor, furnizorilor, in cadrul Grupului 
Securitas) pentru a asigura securitatea persoanelor, bunurilor si operatiunilor Securitas; ii) 
pentru promovarea propriilor produse si servicii, precum si studii de piata si de opinie. 

− Datele dvs. personale de asemenea, pot fi procesate deoarece sunt necesare pentru 
respectarea unei obligații legale la care suntem supuși. 

 
     9. CATRE CINE PUTEM DEZVALUI DATELE DVS? 
 
9.1  Rețineți că Securitas vă poate divulga datele dvs. personale unei alte entități din cadrul 
Grupului Securitas, agenților, angajatilor, reprezentanților sai sau unor terte parti pentru a atinge 
unul dintre scopurile menționate mai sus (vezi titlul 7 “Scopuri ale procesarii.  De ce prelucram 
Datele Personale”, de mai sus). 
 
9.2 Alți destinatari ai datelor dvs. personale pot include, de asemenea, furnizorii de servicii sau 
partenerii de afaceri, cum ar fi 

− Părți semnatare ale contractelor și persoanele implicate în încheierea și executarea 
contractelor  

− Furnizori de servicii IT; 
− Furnizori servicii de marketing; 
− Furnizori servicii de management al revendicarilor; 
− Consultanti de analiza si sinteza; 
− Furnizori servicii de stocare a datelor; 
− Furnizori de servicii de medicina muncii; 
− Organizatii de cercetare si dezvoltare  

 
9.3 In cazul în care Securitas achiziționează sau vinde o societate sau un activ al companiei, 
Securitas vă poate divulga datele dvs. personale unui potențial cumpărător sau vânzător al unei 
astfel de companii sau al unor active ale companiei; dacă Securitas sau o parte substanțială a 
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activelor Securitas este achiziționată de o terță parte, datele dvs. personale pot fi divulgate acelui 
cumpărător terț; 
 
9.4  În anumite circumstanțe specifice, putem divulga datele dvs. personale si guvernului, 
autorităților publice, organelor statutare sau de reglementare și organelor de executare, atunci când 
suntem obligati sa facem acest lucru.   Securitas va dezvălui datele dvs. personale numai părților 
care oferă suficiente garanții pentru a vă asigura protecția datelor dvs. și pentru a va realiza 
drepturile de persoană vizată (a se vedea titlul 12 de mai jos, "Care sunt drepturile Dvs in calitate 
de Persoana Vizata” ). 
 
    10.  TRANSFERUL DATELOR DVS PERSONALE IN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN 
 
10.1 Securitas va incerca mereu să vă proceseze datele personale în cadrul SEE. Dar, pentru a 
atinge unul dintre scopurile menționate mai sus, este posibil ca datele dvs. personale să fie 
transferate în țări din afara Spațiului Economic European (SEE). 
 
10.2 Securitas vă va transfera datele numai unei terțe părți aflate în țări din afara SEE,  

− după o verificare atentă și / sau semnarea unui acord specific, pentru a se asigura că 
această terță parte oferă garanții adecvate cu privire la nivelul de protecție a datelor dvs. 
personale; 

− informează în mod corespunzător persoana vizată; 
− asigură punerea în executare a drepturilor dvs. în calitate de persoane vizate;  
− și vă oferă remedii legale efective. 

 
10.3  Puteți obține întotdeauna o copie a datelor transferate acestor terțe părți, la cererea dvs. 
catre noi. 
 
    11. CAT TIMP PASTRAM DATELE DVS PERSONALE? 
 
11.1  Securitas se angajează să respecte principiul limitării pastrarii datelor personale. În această 
perspectivă, nu vom pastra/retine datele dvs. personale mai mult decât este necesar pentru 
îndeplinirea contractului nostru și / sau pentru realizarea unuia dintre celelalte scopuri menționate 
mai sus (vezi titlul 7 de mai sus, “Scopuri ale procesarii.  De ce prelucram Datele Personale ").  
Vă rugăm să rețineți că Securitas poate, de asemenea, să fie obligata din punct de vedere legal să 
păstreze datele dvs. personale pentru o perioadă minimă de timp pentru a se conforma cerințelor 
legale. 
 
11.2  Vom pastra datele personale in baza nomenclatorului arhivistic propriu, întocmit conform Legii 
Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea vom 
efectua verificări periodice pentru a identifica datele personale care nu mai servesc scopului pentru 
care au fost colectate, pentru a le șterge sau a le anonima. 
 
     12. CUM VA ASIGURAM PROTECTIA DATELOR PERSONALE? 
 
12.1 Securitas acorda o importanta deosebita protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal 
si in consecinta a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate care sunt revizuite si 
adaptate periodic pentru protejarea acestora impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, 
modificarii, dezvaluirii sau accesului ilicit sau neautorizat. Printre aceste masuri se numara:  
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− Implementarea si revizuirea periodica a politicilor, procedurilor si instructiunilor de lucru 
destinate securizarii prelucrarii datelor cu caracter personal 

− Instruirea periodica si sistematica a tuturor angajatilor care prelucreaza date cu caracter 
personal 

− Limitarea accesului la datele cu caracter personal in conformitate cu principiile din politica 
generala de securitate („nevoia de a sti”, „nevoia de a vedea” etc.) 

− Accesul securizat la aplicatiile si fisierele care contin date cu caracter personal 
− Implementarea unor solutii tehnice pentru securizarea comunicatiilor care includ date cu 

caracter personal 
− Monitorizarea proceselor de transfer a datelor cu caracter personal (prin serviciul de email, 

copiere pe suport extern, tiparire, scanare etc.) si blocarea tentativelor de transfer 
neautorizate 

− Implementarea unor solutii tehnice pentru asigurarea disponibilitatii datelor cu caracter 
personal in sistemele informatice utilizate 

− Criptarea comunicarilor ce contin datele cu caracter personal 
 

12.2  Înainte de a dezvălui datele dvs. personale unui terț / procesator de date, ne vom asigura 
întotdeauna că acest terț / procesator de date oferă un nivel adecvat de securitate pentru protectia 
acestor date. 
 
 
  13.  CARE SUNT DREPTURILE DVS CA PERSOANE VIZATE? 
 
13.1 Securitas va depune toate eforturile pentru a asigura respectarea și indeplinirea drepturilor 
dvs. în calitate de persoană vizată, asa cum sunt prezentate mai jos 
 
13.2  Drepturile Dvs ca persoana vizata constau in: 
 
Dreptul de acces: în orice moment puteți solicita accesul la datele dvs. personale. La cerere, vă 
vom furniza o copie a datelor dumneavoastră personale în curs de procesare. Dacă solicitați o copie 
a datelor dvs. prin mijloace electronice și dacă nu se solicită altfel, vă vom furniza toate informațiile 
relevante într-un format electronic utilizat în mod obișnuit. 
Dreptul la rectificare:   aveți dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 
actualizarea sau completarea oricăror date personale inexacte sau incomplete cu privire la 
dumneavoastră. 
Dreptul de a fi uitat:  ne puteți cere să ștergem (o parte din) datele dvs. personale în 
următoarele situații: 

− când procesarea s-a bazat pe acordul dvs. și ați decis să retrageți acest consimțământ; 
atunci când datele dvs. nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate ; 

− atunci când ați obiectat față de prelucrarea datelor dvs. pentru scopul de marketing direct; 
− când v-ați opus prelucrării datelor dvs. (a se vedea "dreptul de a prezenta  obiecții" de mai 

jos) și a apărut, după verificare, faptul că drepturile, libertățile sau interesele dvs personale 
au prioritate asupra intereselor noastre legitime; 

− atunci când datele dvs. personale au fost procesate ilegal (de exemplu, deoarece 
consimțământul dvs. nu a fost obținut în mod valabil); 

− atunci când datele dvs. personale trebuie să fie șterse în conformitate cu o obligație legală la 
care este supusă Securitas. 
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Dreptul de a prezenta obiecții:   puteți oricând să obiectați asupra prelucrării (unei părți) a 
datelor dvs. personale atunci când este utilizată în scopuri de profilare sau de marketing direct. De 
asemenea, puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale, atunci când o astfel de prelucrare 
se bazează pe interesele noastre legitime. În acest din urmă caz, nu vom mai procesa datele dvs. 
personale, decât dacă avem motive legitime convingătoare pentru a face acest lucru sau deoarece o 
astfel de prelucrare este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei reclamații legale 
Dreptul la restricționarea prelucrării:  aveti dreptul sa va opuneti oricand, fata de prelucrarea 
de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal, in orice caz, puteți solicita de la noi să restricționăm 
prelucrarea datelor dvs. personale în următoarele situații: 

− atunci când contestați acuratețea datelor dvs.; 
− atunci când prelucrarea pare a fi ilegală; 
− când nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopul prelucrării; 
− sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim dacă motivele 

noastre legitime le depășesc pe ale dvs 
Daca aveti si va exercitati dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter 
personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi 
invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru 
formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat 
Dreptul la portabilitatea datelor:   la cerere, aveți în anumite cazuri dreptul de a primi toate 
datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un 
echipament, pentru a transmite aceste date unei alte entități. Dacă este fezabil din punct de vedere 
tehnic, puteți, de asemenea, să solicitați de la noi să vă transferați datele personale direct către 
această altă entitate. Cu toate acestea, dreptul dvs. la portabilitate nu ar trebui să afecteze în mod 
negativ drepturile și libertățile celorlalți. 
Dreptul de a vă retrage consimțământul:   atunci când procesarea se bazează pe acordul dvs., 
sunteti liber în orice moment să vă retrageți consimțământul. 
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul 
unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce 
efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa 
Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor 
– Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – 
www.dataprotection.ro;  email:  anspdcp@dataprotection.ro 

Dreptul de a va adresa justitiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația 
aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate. 
 
13.3    Puteti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus prin formularea unei cereri in forma 
scrisa, datata si semnata, inaintata catre: 
 
Securitas Services Romania SRL - in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor/DPO 
Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Cladirea A, Aripa A1, Etaj 2, Sector 1, 013696 Bucuresti 
Telefon: 0743 057 052;  email: dpo@securitas.com.ro 
 

Putem modifica si actualiza aceasta NOTIFICARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE la 
diferite intervale de timp. Orice modificari aduse acesteia vor fi afisate pe pagina noastra de web 
www. securitas.com.ro  
Aceasta NOTIFICARE  a fost actualizata de Securitas ultima oara la 30.06.2020 
 
================================ // ==================================== 


