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Prin intermediul prezentului document vi se pun la dispoziție informații cu privire la colectarea și 
prelucrarea datelor dv. cu caracter personal și la drepturile dv. în conformitate cu legislația privind 
protecția datelor. 
 
Biroul Responsabil 
Tribodyn AG, Lange Lage 13, 37154 Northeim, Germania, Telefon: +49 5551 98885 0, 
E-mail: info@tribodyn.de, Website: www.tribodyn.de 
 
Persoana de contact din domeniul protecției datelor 
Domnul Andreas Sorge, DatCon | Ingenieurbüro für Datenschutz, Am Osterfeuer 26, 37176 Nörten-
Hardenberg, Germania, Telefon +49 5503 9159648, E-mail: sorge@datcon.de 
 
Cadrul prelucrării 

• Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate sunt: 
 

o Cereri de angajare nesolicitate: date personale (de exemplu, curriculum vitae, informații de 
contact, situații familiale, sănătate, cunoștințe, abilități) 

o Angajați: date personale (de exemplu, curriculum vitae, informații de contact, situații familiale, 
sănătate, cunoștințe, abilități), informații contractuale și contabile, informații privind 
protocoalele sistemelor informatice (de exemplu, firewall, protocoale server), date/imagini 
personale cu privire la prezentările societății 

o Clienți: informații contractuale, date personale, informații privind facturile 
o Părți interesate: informații contractuale, date transmise cu privire la conținut 
o Furnizori: informații contractuale, date de contact, date transmise cu privire la conținut 

 
• Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

 
o Cereri de angajare nesolicitate: examinarea cererii 
o Angajați: gestionarea tuturor măsurilor necesare într-un raport de muncă, asigurarea celei mai 

ușoare funcționări posibile, marketing (informații imagini/video de pe site-ul web și/sau alte 
platforme online, motivarea angajaților la prezentarea de noi angajați pe, de exemplu, „avizier”) 

o Clienți: executarea contractului 
o Părți interesate: schimb de informații 
o Furnizori: servicii, comenzi 

 
• Baza legală a operațiunilor de prelucrare menționate la Art. 6(1)  

(În funcție de grupul țintă, nu se aplică fiecare bază legală.) 
 

o Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte 
sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale la cererea persoanei vizate; 

o Persoana vizată și-a exprimat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal 
pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

o Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus operatorul; 
o Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale operatorului sau ale unei 

terțe părți, cu excepția cazurilor în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în 
special dacă persoana vizată este un copil; 

• Durata de stocare a datelor cu caracter personal (în funcție de scopul și grupul țintă), durata 
contractului, termenele limită legale, retragerea acordului (dacă este necesar), obiecția la 
prelucrarea datelor; 

• Deciziile nu sunt luate în mod automat, inclusiv cele referitoare la profilare în conformitate cu 
Art. 22 (1) și (4) GDPR. 
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Transmiterea și relațiile externe 

• Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal (în funcție de grupul 
țintă), consultanți fiscali, uz intern (de exemplu, resurse umane, IT), autorități, bănci, societăți 
de asigurări, date sub formă de imagini (furnizor, agenție de marketing, fotograf), 
subcontractanți și parteneri de cooperare (dacă este convenit sau clarificat contractual) 

• Biroul responsabil utilizează Office 365 în cadrul UE. 
 
Drepturile vizate 

• Aveți dreptul, în conformitate cu Art. 7 alin. 3 GDPR, să revocați acordul dat în orice moment. 
Drept urmare, este posibil să nu mai continuăm prelucrarea datelor pe baza acestui acord în 
viitor. 

• Aveți dreptul, în conformitate cu Art. 15 GDPR, să solicitați informații despre datele dv. cu 
caracter personal prelucrate de noi. 

• Aveți dreptul, în conformitate cu Art. 16 GDPR, să solicitați corectarea imediată a datelor cu 
caracter personal incorecte sau incomplete stocate de noi. 

• Aveți dreptul, în conformitate cu Art. 17 GDPR, să solicitați ștergerea datelor dv. cu caracter 
personal stocate de noi, cu excepția cazului în care există alte motive împotriva acesteia, cum 
ar fi îndeplinirea unei obligații legale sau apărarea drepturilor legale. 

• Aveți dreptul, în conformitate cu Art. 18 GDPR, să solicitați restricționarea procesării datelor 
dv. cu caracter personal. 
Dacă datele dv. cu caracter personal sunt prelucrate în baza Art. 6 Alin. 1 lit. e sau f GDPR, 
aveți dreptul, în conformitate cu Art. 21 GDPR, să vă opuneți prelucrării datelor dv. cu caracter 
personal dacă există motive pentru a face acest lucru care rezultă din situația dv. particulară. 

• În conformitate cu Art. 19 GDPR, operatorul de date trebuie să notifice tuturor destinatarilor 
cărora li s-au divulgat datele cu caracter personal cu privire la orice corecție sau ștergere a 
datelor cu caracter personal sau cu privire la orice restricție la prelucrare. 

• În conformitate cu Art. 20 GDPR, aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal pe care ni 
le-ați furnizat într-un format structurat, comun și care poate fi citit de calculator sau să 
solicitați transferul către un alt operator. 

• În conformitate cu Art. 22, aveți dreptul să nu fiți supus/ă unei decizii bazate exclusiv pe 
prelucrarea automată - inclusiv profilarea - care are efect juridic asupra dv. sau care vă 
afectează semnificativ într-o manieră similară. 

• În conformitate cu Art. 77 GDPR, aveți dreptul să depuneți plângeri la o autoritate de 
supraveghere. 
Autoritatea de supraveghere din Saxonia Inferioară: 
Prinzenstraße 5, 30159 Hanovra, Germania  
Telefon: +49 511 12045 00, Fax: +49 511 120-45 99  
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de, website: http://www.lfd.niedersachsen.de 
Autoritățile de supraveghere pentru toate statele federale: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 
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