POLITICA DE SECURITATE
A
PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor
minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal coroborat cu prevederile Legii
nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
Societatea INTACT MEDIA ADVISORS S.R.L., cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Bld
Ficusului nr. 44 A, etaj 4, corp A, camera 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe
langa Tribunal Bucuresti sub nr. J40/16522/2003, CIF RO15967078, cont bancar
RO10BRDE450SV02287124500 deschis la BRD, legal reprezentata de catre dl Sergiu
Constantinescu, in calitate de Administrator (numită în continuare “IMA”) prelucrează date cu
caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor legale şi a principiilor
menţionate în continuare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate),
în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor
vizate.

1. DEFINIŢII
DATE CU CARACTER PERSONAL: Orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată
sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi
factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
CONSIMŢĂMÂNT: acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu caracter
personal, care trebuie să fie întotdeauna expres şi neechivoc;
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: Orice operaţiune sau set de operaţiuni
care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate,
cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod,
alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
OPERATOR: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
PERSOANĂ VIZATĂ: persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;
UTILIZATOR: orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului cu drept recunoscut
de acces la bazele de date cu caracter personal.
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2. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
A. NOTIFICAREA: IMA a notificat Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal, faptul ca prelucreaza date cu caracter personal ale persoanelor ce se înscriu
la cursurile de formare si/sau perfectionare profesionala organizate de IMA, in calitate de
Operator de date cu caracter personal notificat sub nr. 37222, în scopul intocmirii si
gestionarii unei baze de date a cursantilor si a formatorilor, precum si al intocmirii si eliberarii
Diplomelor de participare si absolvire a cursurilor de formare/perfectionare profesionala alese de
participant si a facturilor aferente contravaloarii taxelor de scolarizare;
B. LEGALITATEA: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
C. SCOPUL DETERMINAT: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri
determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în
care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
D. CONFIDENŢIALITATEA: Persoanele care prelucrează, în numele IMA, date cu caracter
personal au luat la cunoştinţa de caracterul confidenţial al acestor date şi au primit instrucţiuni
clare cu privire la modul de operare al acestora;
E. ACURATEŢEA DATELOR: IMA va lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau
incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate să fie rectificate sau şterse,
dacă este cazul;
F. STOCAREA: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât
este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate;
G. CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu
excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Legea nr. 677/2001 şi alte
date prevăzute de acte normative, va fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat
consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;
H. INFORMAREA: Înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal IMA va aduce la
cunoştinţa persoanelor vizate faptul că li se vor prelucra date cu caracter personal;
I. PROTEJAREA PERSOANELOR VIZATE: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele cu
caracter personal care sunt prelucrate de IMA, dreptul de a interveni asupra acestor date prin
rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor inexacte sau incomplete, dreptul de
opoziţie, dreptul de a nu fi supuse unor decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de
judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
I. SECURITATEA: IMA va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu
caracter personal pentru protejarea acestor date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale,
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

3. POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date IMA va prelucra datele
cu caracter personal exclusiv în scopurile menţionate mai jos, asigurând un nivel de protecţie şi de
securitate adecvat prelucrărilor de date cu caracter personal.
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Orice prelucrare cu caracter personal va fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat
consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare.
Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
A) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care
persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii
unui contract sau antecontract;
B) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii
persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
C) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
D) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes
public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit
operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
E) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al
terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul
sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
F) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
G) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică,
iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.
Datele personale introduse de către persoanele ce se înscriu la cursurile de formare
si/sau perfectionare profesionala organizate de IMA si persoanele ce participa la aceste
cursuri in calitate de lectori/formatori, vor fi folosite de IMA numai în scopul declarat al
acestei politici. Informaţiile şi datele cuprinse in contractul de studii/colaborare si in
formularele de înscriere de pe site-ul: www.intactmediaacademy.ro, la sectiunea
Inscrieri, vor fi folosite numai pentru scopul declarat în cadrul acestei politici.
Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, numele parintilor,
număr de telefon, adresa e-mail, date privind nivelul de educatie, sau orice alte asemenea date),
colectate de la persoana vizată, vor fi prelucrate şi utilizate de către IMA, numai dacă
persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de prelucrare, cu
respectarea prevederilor art. 7, alin. 2 din Legea nr. 677/2001.

4. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR
IMA prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor la cursurile de formare si
perfectionare profesionala si ale lectorilor care sustin aceste cursuri, care îi sunt furnizate prin
intermediul contractelor de studii incheiate cu participantii, a formularelor de înscriere la
cursurile de formare/perfectionare profesionala de pe site-ul: www.intactmediaacademy.ro,
precum si prin intermediul contractelor de colaborare incheiate cu lectorii ce sustin cursurile de
formare/perfectionare profesionala.
Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, număr de telefon,
numele parintilor, date privind educatia, sau orice alte asemenea date), colectate de la persoana
vizată, pot fi prelucrate şi utilizate de către IMA atât în scopul întocmirii unei baze de date cu
privire la lectorii si participantii la cursurile de formare si/sau perfectionare profesionala
organizate si derulate de IMA, cat si in scopul intocmirii si eliberarii Diplomelor de participare si
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absolvire a cursurilor de formare/perfectionare profesionala alese de participant si a facturilor
aferente contravaloarii taxelor de scolarizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.
IMA colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de
email) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu participanţii la cursuri, pentru
anunţarea modificărilor ce pot apărea în programe, utilizând comunicarea prin sistemul poştei
electronice.
5. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
IMA îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de pierderea
sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, IMA utilizează metode și
tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform
prevederilor legale în vigoare.
5.1 IDENTIFICARE SI AUTENTIFICARE UTILIZATORI
Conducerea Societatii va desemna din randul personalului IMA, persoana/persoanele având
calitatea de utilizatori autorizaţi pentru operaţiunile de prelucrare de date cu caracter personal.
Accesul la computerele la care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este restricţionat cu
cont de utilizator şi parola, fiecare utilizator având propriul său cont de utilizator, iar accesul unui
utilizator la cont va fi automat refuzat de sistemul informational după 3 introduceri greşite ale
parolei. De asemenea, in mod automat sistemul informational va solicita schimbarea periodica a
parolei. Schimbarea parolelor se face numai de catre utilizator/utilizatori.
La introducerea parolelor acestea nu sunt afisate clar pe monitor.
Conturile de utilizator nefolosite o perioadă mai îndelungată de doua luni vor fi dezactivate şi
distruse de persoana desemnată din cadrul IMA.
5.2 COLECTAREA DATELOR
Colectarea datelor cu caracter personal se face prin introducere directa de catre persoana
vizita prin completarea formularelor de inscriere la cursuri, disponibile pe pagina de internet
www.intactmediaacademy.ro sau prin utilizatori care vor colecta si introduce datele cu caracter
personal ale persoanei vizate din format fizic (de exemplu: contract de studii) intr-un sistem
informational.
Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de catre utilizatori.
Operatorul a luat masuri pentru ca sistemul informational sa inregistreze cine a facut
modificarea, data si ora modificarii.
Utilizatorilor le-a fost adus la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal care sunt prelucrate
sunt confidentiale, precum şi riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter
personal.
5.3 ALTE MASURI DE SIGURANTA
Computerele si alte terminale de acces sunt instalate in incaperi incuiate, situate in zone cu
acces restrictionat.
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Pentru menţinerea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva
viruşilor informatici) IMA va lua măsuri care vor consta în:
a) interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse externe
sau dubioase;
b) informarea utilizatorilor în privinţa pericolului privind viruşii informatici;
c) implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor informatice;
d) scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza de catre Utilizatori, numai
in scopul pentru care au fost colectate;
e) se va evita folosirea tastei “Print Screen” de catre utilizatori in timpul unei sesiuni de lucru;
f) utilizatorii sunt obligati sa isi inchida sesiunea de lucru si calculatorul atunci când parasesc
locul de munca.
Datele cu caracter personal prelucrate şi utilizate de către IMA se vor stoca pe suport electronic
sau arhiva pe suport hartie, pentru perioada necesara pentru realizarea scopurilor în care au fost
colectate.
La incheierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv la incetarea
prestarii serviciilor de formare si perfectionare profesionala, datele cu caracter personal colectate
si prelucrate se distrug, cu exceptia Certificatelor de absolvire a cursurilor si a altor registre si
cataloage, care potrivit prevederilor legale aplicabile se arhiveaza pe durata nelimitata.

6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane
vizate, au următoarele drepturi:
1.

2.

3.

4.

5.

Dreptul la informare - dreptul de a obţine de la IMA, la cerere şi în mod gratuit pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de
IMA;
Dreptul de acces la date cu caracter personal - dreptul de a obţine de la IMA, la cerere
şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter
personal prelucrate de IMA, în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor
doveditoare;
Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal - dreptul de a obţine de la
IMA, la cerere şi în mod gratuit, transformarea în date anonime a datelor a căror
prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
Dreptul de opoziţie - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi
legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în
care există dispoziţii legale contrare;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoana are dreptul de a cere
si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa
sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin
mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum
competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod
semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care
întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a);
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6. Dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr.
677/2001, care au fost încălcate.
7. TRANSFERUL IN STRAINATATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de IMA nu vor fi transferate
in alte state.
Pentru mai multe detalii și informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având următoarele
date de contact:
Adresă: Bd Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România
Tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212; Fax. +40.318.059.602
Adresa web: http://www.dataprotection.ro/

Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 persoanele vizate se
pot adresa IMA, si in situatia in care nu se rezolva solicitarea, Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.
Prezenta Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, intra în vigoare la data
de 21.10.2015.

INTACT MEDIA ADVISORS S.R.L.
Administrator,
Sergiu Constantinescu
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