
 

Informații conform legislației privind protecția datelor în 
conformitate cu articolele 12-19, 21 GDPR pentru 

persoanele vizate 

 
Acest document vă oferă informații despre colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter 
personal și drepturile dvs. în temeiul legii privind protecția datelor. 
 
 
Organ responsabil 
Tribodyn AG 
Lange Lage 13 
37154 Northeim 
Germania 
Telefon: +49 5551 98885 0 
E-mail: info@tribodyn.de  
Internet: www.tribodyn.de  
 
 
Persoana de contact în domeniul protecției datelor 
Domnul Andreas Sorge, DatCon GmbH | Birou de inginerie pentru protecția datelor, Am 
Osterfeuer 26, 37176 Nörten-Hardenberg, telefon +49 5503 9159648, e-mail 
sorge@datcon.de 
 
 
Cadrul de procesare 
• Categorii de date cu caracter personal care sunt prelucrate 

o Solicitanți nesolicitați: date de bază (de exemplu, curriculum vitae, contact, relații de 
familie, sănătate, cunoștințe, abilități) 

o Angajați: date de bază (de exemplu, curriculum vitae, contact, relații de familie, 
sănătate, cunoștințe, abilități), date de contract și facturare, date de jurnal ale 
sistemelor IT (de exemplu firewall, jurnale de server), imagini personale / date video pe 
prezentările companiei 

o Clienți: date de contract, date de bază, date de facturare, date de comandă transmise 
o Părți interesate: detalii de contact, date despre conținut transmis 
o Furnizori: date contractuale, detalii de contact, date despre conținut transmis 
o Participanții la o conferință video (de exemplu, „echipele MS”): prenume, prenume, 

adresă de e-mail, adrese IP ale participantului, fișierul MP4 al videoclipului, înregistrări 
audio și de prezentare (cu înregistrări opționale), detalii despre intrarea și ieșirea de 
ieșire numărul de telefon (la apelare), conținutul istoricelor de chat 

o Scopurile pentru care urmează să fie prelucrate datele cu caracter personal 
o Solicitanți nesolicitați: examinarea cererii 
o Angajați: Prelucrarea tuturor măsurilor necesare și necesare într-o relație cu angajații, 

asigurarea unei operațiuni cât mai fără probleme, marketing (date imagine / video de 
pe site și / sau alte platforme online, motivația angajaților atunci când introduceți noi 
angajați pe, de exemplu, „negru” bord") 

o Clienți: îndeplinirea contractului 
o Părți interesate: schimb de informații 
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o Furnizori: servicii, comenzi 
o Participanții la o conferință video (de exemplu, „echipe MS”): întâlniri online, 

conferințe telefonice 
• Temei juridic pentru prelucrare în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 

o (În funcție de prelucrarea datelor, nu se aplică toate temeiurile legale.) 
o Solicitanți nesolicitați: îndeplinirea unui contract sau efectuarea de măsuri 

precontractuale, eventual consimțire la prelucrare 
o Angajați: îndeplinirea unui contract sau efectuarea de măsuri precontractuale, 

eventual consimțământul prelucrării, îndeplinirea unei obligații legale, protejarea 
intereselor legitime 

o Clienți: îndeplinirea unui contract sau efectuarea de măsuri precontractuale, 
protejând interesele legitime 

o Părți interesate: îndeplinirea unui contract sau efectuarea măsurilor precontractuale, 
protejând interesele legitime 

o Furnizori: îndeplinirea unui contract sau efectuarea de măsuri precontractuale, 
îndeplinirea unei obligații legale 

o Participanții la o conferință video (de exemplu, „echipele MS”): protejarea intereselor 
legitime, consimțământul procesării 

• Durata pentru care sunt stocate datele personale (în funcție de scopul și grupul țintă) 
o Durata contractului, termenele legale, retragerea consimțământului (dacă este 

necesar), obiecția la prelucrarea datelor, durata întâlnirii online 
 
• Nu există luarea de decizii automatizată, incluzând profilarea conform art. 22 alin. 1 și 4 

GDPR 
 
 
Transmiterea și referința internațională 
• Destinatari sau categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal (în funcție de 

grupul țintă) 
Consultanți fiscali, utilizare internă (de exemplu, resurse umane, IT), autorități, bănci, 
companii de asigurări, pentru date de imagine (furnizor, agenție de marketing, fotograf), 
subcontractanți și parteneri de cooperare (dacă sunt reglementate sau clarificate 
contractual), autorități, companii de asigurări de sănătate, participanți într-o conferință 
video 
 
• Sursa sondajului: direct 
 
• Practic, nu există intenția persoanei responsabile de a transfera datele cu caracter 

personal către o țară terță sau către o organizație internațională. Prin utilizarea 
Microsoft Office 365 sau a altor aplicații cloud MS, datele personale pot fi transmise în 
SUA în unele cazuri, de exemplu ca parte a serviciilor de asistență Microsoft. O parte a 
contractului de procesare a comenzilor cu Microsoft sunt clauze contractuale standard 
ale UE, care, în conformitate cu articolul 46 (2) (c) GDPR, reprezintă garanții adecvate 
pentru transferul de date către țări terțe. 

 
Prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene 
Prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene (UE) nu are loc, deoarece ne-am limitat locația 
de stocare la centrele de date din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nu putem exclude 
faptul că rutarea datelor are loc prin intermediul serverelor de internet care se află în afara 



 

UE. Acesta poate fi cazul în special dacă participanții la o „întâlnire online” se află într-o țară 
terță. 
Există, de asemenea, posibilitatea accesului de către legislativul american pe baza legislației 
americane („Cloud Act”, „Patriot Act”). 
Cu toate acestea, datele sunt criptate în timpul transportului pe internet și sunt astfel 
protejate împotriva accesului neautorizat de către terți. 
 
 
Drepturile afectate 
• Conform articolului 7 alineatul 3 GDPR, aveți dreptul de a ne revoca în orice moment 

consimțământul. Consecința este că nu mai avem voie să continuăm prelucrarea datelor 
pe baza acestui consimțământ în viitor; 

• Conform articolului 15 GDPR, aveți dreptul de a solicita informații despre datele dvs. 
personale procesate de noi. 

• Conform articolului 16 GDPR, aveți dreptul de a solicita imediat corectarea datelor 
personale incorecte sau completarea datelor dvs. personale stocate de noi; 

• Conform articolului 17 GDPR, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale 
stocate de noi, cu excepția cazului în care alte motive, precum respectarea unei obligații 
legale sau apărarea revendicărilor legale, contrazic acest lucru. 

• Conform articolului 18 GDPR, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor 
dvs. personale. 
În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul articolului 6 
paragraful 1 litera e sau f GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. 
personale în conformitate cu articolul 21 GDPR, cu condiția să apară motive pentru 
aceasta. din situația dvs. particulară. 

• În conformitate cu articolul 19 GDPR, organismul responsabil notifică tuturor 
destinatarilor cărora li s-au dezvăluit date cu caracter personal cu privire la orice 
corectare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau o restricție privind prelucrarea. 

• Conform articolului 20 GDPR, aveți dreptul de a primi datele dvs. personale pe care ni le-
ați furnizat într-un format structurat, comun și lizibil de mașină sau de a solicita 
transmiterea acestora către o altă persoană responsabilă. 

• Conform articolului 22, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe 
prelucrarea automată - inclusiv profilarea - care are efect juridic asupra dvs. sau care vă 
afectează în mod semnificativ în mod similar. 

• Conform articolului 77 GDPR, aveți dreptul de a depune plângere la o autoritate de 
supraveghere. 
Autoritatea de supraveghere a Saxoniei Inferioare 
Prinzenstrasse 5, 30159 Hanovra, telefon: +49 5 11 120 45 00, fax: +49 5 11 120-45 99, e-
mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de,  
pagina principală: http://www.lfd.niedersachsen.de  
Autoritățile de supraveghere din toate statele federale: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html  
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