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Notă de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Societatea Civilă de Avocaţi - FILIP, având sediul social în strada Gara Herastrau nr. 2, etaj 11, sector 2,
Bucureşti, înregistrată la Baroul Bucureşti în baza Deciziei nr. 1981/1.08.2008, având codul de
înregistrare fiscala RO24346576 („Filip” sau „Societatea”), având numărul de telefon +40 21 527
2000, numărul de fax +40 21 527 2001, adresa de e-mail privacy@filipandcompany.com, dorește să vă
informeze despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul anumitor
operaţiuni realizate de Societate în scopurile specificate mai jos.
1.

Scopul, temeiul prelucrării si categoriile de date
Prezenta notă de informare se referă la calitatea dumneavoastră de candidat și potenţial candidat în
procesul de selectare a studentilor participanti la scoala de vara „Vision Academy” organizata de către
Societate.
Filip prelucrează pe parcursul procesului de selectie, în calitate de organizator al scolii de vara, datele
dvs cu caracter personal pentru scopul desfășurării procesului de selecţie a studenţilor participanţi la
școala de vară, având la bază interesul legitim al Societăţii de a selecta studenţii în vederea participării
la școala de vară. În cazul în care procesul de selecţie se va finaliza prin alegerea dvs în vederea
participării la școala de vară, începând cu acel moment datele dumneavoastră vor fi prelucrate pentru a
face demersurile în vederea încheierii contractului.
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către Societate în scopul specificat mai sus sunt cele
obţinute în mod direct de la dumneavoastră prin intermediul CV-ului, precum și alte documente
furnizate de către dumneavoastră prin aplicaţia pe care o transmiteţi Societăţii, inclusiv notele și media
dvs.

2.

Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopului menţionat mai sus, Filip utilizează serviciile mai multor parteneri
contractuali. Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăţi
care prestează servicii de găzduire și mentenanţă a aplicaţiilor, soft-urilor și bazelor noastre de date,
sunt activi în industria de servicii IT și își desfășoară activitatea comercială în România. Acestora le pot
fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligaţiilor pe care
și le asumă faţă de Societate sau acestea le pot obţine direct de la dumneavoastră în numele și pe seama
Societăţii. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sau pe
care acestea le obţin direct de la dumneavoastră în numele și pe seama Societăţii sunt limitate la
informaţiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le
solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate
eforturile pentru a ne asigura că toate entităţile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu
caracter personal în condiţii de siguranţă și securitate.

PAGE

1 of 3

Unii dintre aceștia sunt terţe părţi care nu au rolul de a prelucra datele, însă au acces la acestea în
îndeplinirea sarcinilor sau în interacţiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăţi care asigură întreţinere
tehnică sau auditorii financiari.
Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmise către terţi și în
următoarele situaţii: (i) autorităţi publice, auditori sau instituţii cu competenţe în realizarea de inspecţii
și controale asupra activităţii și activelor Societăţii, care solicită Societăţii să furnizeze informaţii, în
virtutea obligaţiilor legale ale acesteia din urmă; (ii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau pentru
protejarea drepturilor și activelor Societăţii noastre, precum instanţe de judecată.
3.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate
În contextul îndeplinirii operaţiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal nu
sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană sau Spaţiul Economic European, sau
din afara acestora.

4.

Durata prelucrării
Vă vom stoca datele cu caracter personal doar pe perioadă de timp necesară pentru atingerea scopurilor
de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerinţelor legale în vigoare. În cazul în care
Societatea va stabili că are un interes legitim sau o obligaţie legală de a prelucra în continuare datele
dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veţi fi informaţi în mod corespunzător în acest
sens.
Estimăm că datelor cu caracter personal vor fi stocate pe durata procesului de selecţie a studenţilor.

5.

Ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal după încetarea prelucrării
Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are motive legale sau
legitime de a vă prelucra datele cu caracter personal, datele vor fi șterge în conformitate cu procedurile
acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

6.

Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluri în mod automat
Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta nu sunt supuse unor procese decizionale
automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

7.

Refuzul prelucrării și consecințele acestuia
Datele cu caracter personal prevăzute pentru scopurile prevazute la Secţiunea 1, in cazul in care
procesul se va finaliza prin selectarea dvs în vederea participării la școala de vară, pot reprezenta o
obligaţie necesară pentru încheierea unui contract cu Societatea, iar persoana vizată trebuie să
furnizeze datele cu caracter personal pentru a putea participa la școala de vară și incheia contractul
aferent participării. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopul mai sus
menţionat, nu va putea fi incheiat acest contract.

8.

Securitatea prelucrării datelor
Filip vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate
implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiţii de siguranţă și
securitate.

9.

Drepturile persoanei vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi:
a)
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Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveţi dreptul de a obţine
confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și,
în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condiţiile în care sunt
prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
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b)

Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveţi
posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau
ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai
sus necesare în scopul iniţial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării
este consimţământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimţământul și nu există
alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are
motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate
ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislaţia UE sau legislaţia română
sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societăţii informaţionale oferite
copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerinţe specifice cu privire la consimţământ;

c)

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveţi dreptul de a obţine
restricţionarea prelucrării în cazurile în care: (i) consideraţi că datele cu caracter personal
prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea
datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriţi să vă ștergem datele cu
caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de
date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menţionate
mai sus, însă dumneavoastră aveţi nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un
drept în instanţă; sau (iv) v-aţi opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm
dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei
vizate;

d)

Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situaţia
particulară în care vă aflaţi, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum
și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv
crearea de profiluri;

e)

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare
automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc
persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;

f)

Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter
personal pe care le-aţi furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod
curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către
un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră sau
executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;

g)

Dreptul de a depune plângere în faţa Autorităţii de Protecţie a Datelor (ANSPDCP) și
dreptul de a vă adresa instanţelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă
încurajăm să adresaţi o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: Gara Herastrau nr. 2,
etaj 11, sector 2, Bucureşti, România sau in format electronic la privacy@filipandcompany.com
10.

Reprezentantul Societății
Puteţi adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Reprezentantul Societăţii, care
poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: privacy@filipandcompany.com.
Actualizat la 14 februarie 2020
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