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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

 

Ne angajăm să vă respectăm confidenţialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile 
protecţiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).  

Prezenta politică (alături de Termenii și Condiţiile prezentului site web și orice alte documente la care 
se face referire în conţinutul acestei politici) urmărește să vă ofere informaţii cu privire la datele cu 
caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneţi la dispoziţie prin 
prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiţi cu atenţie cele ce urmează, 
pentru a înţelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter 
personal și modul în care le vom trata.  

1. CINE SUNTEM 

Operatorul de date este FILIP SCA, 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 & Company” sau „Societatea”), având numărul de telefon 
+40 21 527 2000, numărul de fax +40 21 527 2001, adresa de e-mail privacy@filipandcompany.com. 
Pentru mai multe informaţii referitoare la Societate, vă rugăm să vizitaţi www.filipandcompany.com.  

2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN 
BAZA CĂROR TEMEIURI? 

În procesul de administrare a prezentului site web, Societatea va colecta anumite informaţii („date cu 
caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor 
persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, 
prenume, adresă de e-mail, orice alte date furnizate in contextul interactiunii cu noi) sau indirect (de 
exemplu, adresa IP). 

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate 
pentru fiecare dintre acestea: 

2.1. Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor 

Atunci când vizitaţi site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informaţii cu 
caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit 
pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau 
gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web. 

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveţi parte de o experienţă de navigare 
îmbunătăţită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea oferi un conţinut individualizat 
și adaptat intereselor și preferinţelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-aţi exprimat 
acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experienţă personalizată 
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și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înţelege modul în care interacţionaţi cu 
conţinutul nostru publicitar. 

Pentru mai multe informaţii despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea 
sunt utilizate, precum și cu privire la posibilităţile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm 

2.2. Răspunsul la întrebările sau solicitările dumneavoastră  

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresă de e-mail, 
numărul de telefon și orice alte informaţii sau detalii pe care ni le veţi putea furniza în cadrul 
corespondenţei, pentru a vă soluţiona și a răspunde la întrebările sau solicitarile dumneavoastră, în 
funcţie de canalul de comunicare prin care ne contactaţi, conform descrierii de mai jos.  

 Scop si categorii de date Temei legal Durata prelucrării 

1 Scop: Oferirea de răspunsuri la 
întrebările sau solicitările 
dumneavoastră prin 
corespondenţă electronică (e-
mail), fax sau telefon. 

Categorii de date: nume, prenume, 
adresa de e-mail, numar de telefon, 
compania in cadrul careia persoana 
vizata isi desfasoara activitatea, 
intrebarea/solicitarea adresata si 
orice alte informatii furnizate in 
cadrul solicitarii. 

Prelucrarea are la bază un 
interes legitim, permiţându-
ne să oferim răspunsuri la 
întrebările sau solicitările 
dumneavoastră. 

3 ani 

 

2.3. Informări privind schimbările legislative şi noutăţile din zona juridică, precum si 
comunicari de interes pentru aria de activitate a clientului si evenimentele 
organizate de aceasta   

Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a vă informa despre schimbări legislative, comunicari 
si materiale vizand noutăţi din zona juridică, precum si comunicari de interes pentru aria de activitate a 
clientului / comunicari in situatii speciale. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi 
prelucrate în aceste scopuri doar in temeiul consimtamantului dvs. Cu toate acestea, în măsura în care 
ne-aţi comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia achiziţionării de servicii de asistenta / 
reprezentare juridica de la noi, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la produse sau servicii 
similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens, conform art. 12 (2) din Legea 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 
In acest caz, la obţinerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de 
marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei utilizări a adresei 
de e-mail (dezabonare).  

 

 Scop si categorii de date Temei legal Durata prelucrare 

1 Scop: Informări privind schimbări 
legislative, comunicari si materiale 
vizand noutăţi din zona juridică, 
precum si comunicari de interes pentru 

Consimtamant Interesul 
legitim comun al 
Societăţii și al 
partenerului contractual, 
privind transmiterea de 

Pe durata derulării relatiei 
cu clientul sau pana la 
retragerea 
consimtamantului. 

să consultaţi Politica noastră privind cookie-urile.

https://filipandcompany.com/cookie-policy/
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aria de activitate a clientului / 
comunicari in situatii speciale. 

Categorii de date: Nume, prenume, 
adresa de e-mail, functia detinuta, 
compania în care își desfășoară 
activitatea 

comunicari clientilor 
care au achizitionat 
anterior servicii ale 
Societatii, in conditiile 
art. 12 (2) din Legea 
506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi 
protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor 
electronice. 

3 Scop: Organizarea de evenimente la 
care sunt invitaţi reprezentanţii 
clientilor. 

Categorii de date: Nume, prenume, 
adresa de e-mail, numar de telefon, 
functia detinuta, compania în care își 
desfășoară activitatea 

Interesul legitim al 
Societăţii de a invita 
reprezentantii clientilor 
la evenimentele 
organizate pentru acestia 

Pe durata derulării relatiei 
cu clientul 

 

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

2.4. Secțiunea ”Join us” 

Datele personale ale utilizatorilor care doresc să participe la procesele noastre de recrutare de personal 
sunt colectate prin intermediul secţiunii „Join us” puse la dispoziţia utilizatorilor la adresa URL 
https://filipandcompany.com/join-us/. Datele furnizate vor fi prelucrate în scopul permiterii 
înregistrării acestora drept candidaţi în procesul de recrutare pentru ofertele noastre de muncă și, dacă 
este cazul, pentru a le permite participarea la procesele noastre de selecţie.  

Pe parcursul procesului de recrutare, datele sunt prelucrate având la bază interesul legitim al Societăţii 
de a angaja personalul Societăţii în vederea desfășurării activităţii. În cazul în care procesul de recrutare 
se va finaliza prin transmiterea unei oferte de angajare/colaborare, începând cu acel moment datele 
dumneavoastră vor fi prelucrate pentru a face demersurile în vederea încheierii contractului.  

Vom prelucra datele dumneavoastră pentru perioadă de timp necesară pentru finalizarea procesului 
recrutarii, cu respectarea în același timp a cerinţelor legale în vigoare, respectiv pentru o perioada de 1 
(un) an de la primirea aplicatiei/CV-ului, in ipoteza in care ati consimtit expres la aceasta.  

În secţiunea dedicată ocupării forţei de muncă, disponibilă la adresa URL menţionată mai sus, veti 
regăsi informaţii în detaliu despre prelucrarea datelor și vom solicita consimţământul dumneavoastră 
pentru această prelucrare, atunci când este cazul. 

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. 

3. CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL? 

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri 
contractuali. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm sunt limitate la informaţiile cu caracter 
personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestor să nu 
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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.  

Unii dintre aceștia sunt terţe părţi care nu intenţionează să prelucreze datele, însă pot avea acces la 
acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacţiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăţi care asigură 
întreţinere tehnică, auditori financiari sau juridici. 

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziţie sau transmite 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. Aceste autorităţi publice sau instituţii pot fi 
Inspectoratul Teritorial de Munca, Autoritatea Nationala pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter 
Personal, Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala; (ii) pentru respectarea unei cerinţe legale sau 
pentru protejarea drepturilor și activelor Societăţii noastre sau alte entităţi sau persoane, precum 
instanţe de judecată, executori judecatoresti; (iii) terţi achizitori, în măsura în care activitatea Societăţii 
ar fi transferată (în totalitate sau parţial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac 
obiectul unei astfel de tranzacţii. 

Persoanele și entităţile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:  

a) În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem 
transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de 
căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreţinere a site-ului nostru web; 

b) Pentru a răspunde întrebărilor sau solicitărilor dumneavoastră, putem distribui datele 
dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de posta electronica;  

c) Pentru organizarea de evenimente la care sunt invitaţi partenerii contractuali, putem distribui 
datele dumneavoastră cu caracter personal către agenţii de publicitate și marketing sau agenţii 
de media digitală sau agenţii de reţele de socializare;  

d) Pentru transmiterea informărilor privind schimbările legislative şi noutăţile din zona juridică, 
putem transmite datele cu caracter personal către furnizorul de servicii de emailing care 
realizează comunicarea în numele nostru. 

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE 

În contextul operaţiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate 
în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spaţiul Economic European („SEE”). 

Vă informăm prin prezenta că orice transfer realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va 
respecta cerinţele legale prevăzute în GDPR. Societatea care asigură serviciile de emailing este o 
societate având sediul social în Statele Unite ale Americii, fiind certificată prin Scutul de 
Confidenţialitate UE – SUA (”Privacy Shiled”), respectând astfel principiile respectării vieţii private. 

5. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI 

Toate activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă 
exclusiv la persoane care au cel puţin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării 
este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimţământul 
părinţilor/reprezentanţilor legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de 
prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu 
au împlinit vârsta menţionată mai sus. 

6. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR 

Societatea 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. 
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7. REFUZUL PRELUCRĂRII ȘI CONSECINȚELE ACESTUIA 

Datele cu caracter personal prevăzute pentru scopurile prevazute la Secţiunea 2.4., in cazul in care 
procesul de recrutare se va finaliza prin transmiterea unei oferte de angajare, pot reprezenta o obligaţie 
necesară pentru încheierea unui contract cu Societatea, iar persoana vizată trebuie să furnizeze datele 
cu caracter personal pentru a putea accepta oferta de munca primita si incheia contractul individual de 
munca. În cazul în care persoana vizată nu furnizează datele pentru scopul mai sus menţionat, nu va 
putea fi incheiat contractul individual de munca. 

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi: 

a. 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; 

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, însă dumneavoastră nu doriţi ca 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 retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când 
prelucrarea are la bază consimţământul, fără însă a afecta legalitatea activităţilor de prelucrare 
realizate până în momentul respectiv; 

e. 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; 

f. 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; 

g. 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 
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alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimţământul dumneavoastră sau 
executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate; 

h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecţie a Datelor (ANSPDCP) și 
dreptul de a vă adresa instanțelor 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: strada Gara Herastrau 
nr. 2, cladirea Equilibrium, etaj 11, sector 2, Bucureşti,, România sau in format electronic la 
privacy@filipandcompany.com. De asemenea, în cazul în care doriţi să vă opuneţi prelucrării pentru 
scopul transmiterii unor comunicări, aveţi posibilitatea de a utiliza opţiunea „dezabonare” care este 
inclusă în fiecare comunicare.  

9. MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ 

Această Politică de Confidenţialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de 
către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale 
sau substanţiale ale acestei Politici de Confidenţialitate și se va asigura că respectiva notificare este 
efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunoștinţă de către dumneavoastră, spre 
exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-aţi furnizat-o, publicarea pe web-site Societatii sau 
orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.  

10. CONTACT 

Puteţi adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Societate, care poate fi contactată 
folosind următoarele adresa de e-mail privacy@filipandcompany.com. 

 

Actualizata la 14 februarie 2020 

 




