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POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE 

 

Prezenta Politică de protecție a datelor personale (“Politica”) în conformitate cu 

prevederile Regulamentului General de Protecție a datelor (”GDPR”) explică modul în 

care WELDE CERNAVODA SRL (denumită în continuare: ”societatea”) colectează, 

utilizează şi gestionează informaţiile tale cu caracter personal. WELDE CERNAVODĂ 

SRL se angajează să protejeze şi să îți respecte confidențialitatea. 

Întrucât WELDE CERNAVODĂ SRL nu colectează și prelucrează decât datele cu 

caracter personal ale angajaților și a unui număr redus de furnizori și clienți, societatea 

nu este înregistrată ca “operator de date” la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

În cazul în care trebuie să ne contactezi în legătură cu informaţiile tale cu caracter 

personal sau cu această Politică, foloseşte următoarele date de contact: 

Denumirea societății: WELDE CERNAVODĂ SRL  

Adresa: Strada Canalului nr. 18, 905200 Cernavodă, Județul Constanța, Romania 

Telefon: 0241 236 193; Fax: 0241 236 196 

Formularul din pagina de contact este disponibil pe site-ul nostru www.welde.ro.  

 

A. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale potențialilor, actualilor și 

foștilor angajați se face începând de la procesul de selecție și recrutare și se continuă pe 

toată perioada cat persoana este angajat al societății. 

Legalitatea colectării și prelucrării datelor cu caracter personal rezultă din: 

a.  Temeiul legal care rezultă din prevederile din Legea 53/2003, HG 905/2017, 

OUG 158/2005, Codul Fiscal – actualizate; 

b. Interesul legitim de protecție a bunurilor societății, a securității și sănătății 

angajaților; 

c. Interesul legitim de a oferi angajaților facilitățile agreate în Contractul Colectiv de 

Muncă.  

 

B. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale Furnizorilor și 

Clienților 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale reprezentanților firmelor 

Furnizor sau Client cu care societatea are contracte de cooperare, se referă numai la 

acele date personale absolut necesare derulării în condiții cât mai bune a contractelor 

comerciale respective. 

Legalitatea colectării și prelucrării datelor cu caracter personal rezulta din: 

a. Temeiul legal care rezultă din prevederile Codului Civil, Codului Fiscal, HG 

470/2014, HG 1061/2008, CMR – actualizate; 

b. Interes legitim pentru comunicare cât mai eficientă pe parcursul derulării 

contractelor comerciale. 

http://www.welde.ro/


Welde Cernavodă SRL – Cernavodă  
 

 

C. Transmiterea datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal pot fi transmise de societate către instituțiile de stat și 

bancare ca urmare a unor cerințe legale rezultate din Legea 53/3003 și Codul Fiscal și 

ca urmare a unor controale efectuate de organele de control ale instituțiilor de stat. 

La cererea și cu consimțământul angajaților, societatea poate elibera acestora 

adeverințe care cuprind date personale pentru a fi prezentate de angajați sau foști 

angajați la diferite instituții de stat și financiare. 

 

D. Pastrarea și arhivarea datelor cu caracter personal 

Păstrarea datelor personale ale angajaților și ale reprezentanților Furnizorilor și Clienților 

trebuie efectuată cu asigurarea confidențialității, astfel încât la orice date personale să nu 

aibă acces decât angajații direct implicați prin sarcinile din Fișele de post la colectarea, 

prelucrarea și eventual transmiterea datelor cu caracter personal. 

Astfel: 

a. datele cu caracter personal cuprinze în documente scrise sunt pastrate în dulapuri 

și încăperi încuiate la care au acces numai peronalul autorizat: 

b.  datele cu caracter personal deținute în format electronic sunt păstrate în 

computere și pe serverul societății – atât computerele cât și serverul putând fi 

accesate numai cu parole deținute de personalul autorizat în acest sens.  

Arhivarea datelor cu caracter personal se face pe perioade care rezultă din prevederile 

legale și din procedurile emise de societate special pentru protejarea datelor cu caracter 

personal. 

Societatea va respecta cu strictețe cerințele GDPR, cerințele legale și ale personelor ale 

căror date cu caracter personal le deține, referitor la încetarea păstrării datelor cu 

caracter personal. 

 

Emisă astăzi: 12.12.2018 


