
Politica de cofideftialitate si preelcceaee a dateloe cc caeactee preesofal 

Hcmaf  Path  Advisoes  SRL  va  asigura  de   respectarea  drepturilor  dumneavoastra  conferite  de
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fiice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum si de respectarea Legii nr. 677/2001
pentru protecta persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  si  libera circulate a
acestor date.

Ce scft datele  cc caeactee preesofal?
Orice informate prin care o persoana fiica devine identfcabila, cum ar fi nume, numar de identfcare,
date  de  localiiare,  identfcator  online,  unul  sau  mai  multe  elemente  specifce  identtati  sale  fiice,
fiiologice, genetce, psihice, economice, culturale sau sociale etc.

Ce ifseamfa preelcceaeea de date cc caeactee preesofal?
Orice operatune sau set de operatuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor
de  date  cu  caracter  personal,  cu  sau  fara  utliiarea  de  mijloace  automatiate,  cum  ar  fi  colectarea,
inregistrarea,  organiiarea,  structurarea,  stocarea,  adaptarea,  modifcarea,  extragerea,  consultarea,
utliiarea, deivaluirea prin transmitere (inclusiv catre tert), diseminarea sau punerea la dispoiite in orice
alt mod, alaturarea/alinierea ori combinarea, blocarea/restrictonarea, stergerea sau distrugerea.

Caee  scft  eiscceile  gefeeate  de  o  preelcceaee  fecoeesprcfzatoaee  si  fecoffoema  cc  preevedeeile  legale
fatiofale si eceoprefe?
Riscul la care Regulamentul (UE) 2016/679 si Legea nr. 677/200,  cu modifccrile și completcrile ulterioare
se refera este defnit asseli
,,Riscul [..] poate f reiultatul unei prelucrcri a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii
de  naturc  fiicc,  materialc  sau  moralc,  în  special  în  caiurile  în  carei  prelucrarea  poate  conduce  la
discriminare,  furt  sau  fraudc  a  identtcții,  pierdere  fnanciarc,  compromiterea  reputației,  pierderea
confdențialitcții datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautoriiatc a
pseudonimiicrii sau la orice alt deiavantaj semnifcatv de naturc economicc sau socialc” (Regulamentul UE
2016/679 privind protecția persoanelor fiice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date)

Ce mascei de colectaee si de preelcceaee if cofditii de sigceafta a dateloe dcmfeavoastea preesofale a lcat
societatea foastea?
Hcmaf Path Advisoes SRL  garanteaia securitatea si confdentalitatea datelor gaiduite si transmise prin
sistemul sau informatc si totodata ca baiele de date sunt protejate prin criptare electronica. De asemenea
au fost  incheiate  protocoale  de colaborare  cu furniiorii  care  gestoneaia pagina noastra  de web,  s-au
prevaiut specifcati de securiiare a datelor in contractele de colaborare precum si in procedurile interne si
exista prevederi de confdentalitate in contractele angajatlor nostri.



Caee scft scoprceile colectaeii si preelcceaeii dateloe cc caeactee preesofal?
Datele cu caracter personal pot f colectate si prelucrate in urmatoarele scopurii
 pentru a va oferi serviciile care fac obiectul actvitati noastre, asa cum sunt ele preientate pe pagina

noastra web.
 in cadrul optmiiarii proceselor noastre interne 

Cife mai proate preelccea date cc caeactee preesofal if fcmele fostec?
Hcmaf Path Advisoes SRL poate imputernici  in  acest  sens parteneri  care sunt implicat in procesul  de
recrutare, precum si angajat ai societati noastre.
De asemenea, Hcmaf Path Advisoes SRL  poate furniia datele cu caracter personal altor companii cu care
se afa in relati  de parteneriat,  dar numai in temeiul  unui angajament de confdentalitate incheiat  cu
acesta.
Informatile  dumneavoastra  cu  caracter  personal  pot  f furniiate  si  catre  Parchetul  General,  Polite,
instantele judecatorest si altor organe abilitate ale statului, in baia si in limitele prevederilor legale si ca
urmare a unor cereri expres formulate.

Cat timpr se prasteeaza datele?
Exprimarea  consimtamantului  dumneavoastra  se  poate  face  prin  completarea  unui  formular  (la  sediul
nostru, on-line pe site-ul nostru)  sau prin e-mail, la cererea consultantului  nostru. Acordul dumneavoastra
permite   Hcmaf  Path  Advisoes  SRL  si  partenerilor  sai,  precum  si  imputernicitlor  sai, sa  prelucreie
respectvele datele personale, pe durata derularii unui anumit proiect sau, pentru o perioada extnsa care
sa poata include si proiecte viitoare.

Caee scft deeprtceile preesoafeloe ale caeoe date se colecteaza si preelcceeaza?
 Dreptul la informare – putet solicita informati privind actvitatle de prelucrare a datelor dmneavoastra

personale;
 Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a f uitat") – putet solicita stergerea datelor, in caiul in care

prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte caiuri prevaiute de lege;
 Dreptul la restrictonarea prelucrarii - putet solicita restrictonarea prelucrarii in caiul in care contestat

exacttatea datelor, precum si in alte caiuri prevaiute de lege;
 Dreptul la rectfcare – putet rectfca sau completa datele personale inexacte sau incomplete;
 Dreptul la portabilitatea datelor - putet primi, in anumite conditi, datele personale pe care ni le-at

furniiat,  intr-un  format  care  poate  f citt  automat  sau  putet solicita  ca  respectvele  date  sa  fe
transmise altui operator;

 Dreptul de a depune plangere - putet depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor
personale la Autoritatea Natonala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 Dreptul  de  retragere  a  consimtamantului –  in  caiurile  in  care  prelucrarea  se  intemeiaia  pe
consimtamantul dumneavoastra, il putet retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte
doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in contnuare valabila;

 Drepturi suplimentare aferente deciiiilor automatei putet cere si obtne interventa umana cu privire la
respectva prelucrare, va putet exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si putet contesta
deciiia.



Pentru simplifcare este necesar sa stt ca putet verifca oricand acordul privind colectarea si prelucrarea
datelor personale solicitand acest lucru in scris (e-mail, sms)   si / sau sa solicitat  intreruperea prelucrarii
lor.
Fara acordul dumneavoastra explicit, nu va vom putea inlcude in proiectele noastre, preiente si viitoare.
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