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Notificare de procesare echitabilă
a datelor cu caracter personal aparținând clienților
S.C. Focality S.R.L., cu sediul în strada Sulfinei, nr. 18, Iași, județul Iași, prelucrează următoarele date cu caracter personal
aparținând clienților:
Nr.
Crt.
1.

2.

Categorie de date personale
Pentru angajații clientului:
• detalii personale ale angajatului (nume, adresa, e-mail, nr.
telefon, CNP, religie, naționalitate, detalii cu privire la
gradul de handicap),
• detalii personale ale persoanelor aflate în intreținerea
angajaților (nume, CNP)
• detalii financiare angajat (salariu, cont bancar, deduceri
personale, sporuri, vechime, popriri),
• detalii acte de identitate angajat (CI, pașaport, permis de
conducere, acte de stare civilă),
• date privind starea de sănătate (casa de sănătate,
certificate medicale pt angajați și copiii aflați în intreținere,
fișe de aptitudini angajat)
• date privind studiile angajatului (diplome, certificate)
• date cu privire la situația contractuală a angajatului (parttime/full time, program de lucru, funcție)
Pentru clienții clientului:
• detalii personale (nume, adresa, nr. telefon, e-mail, CNP),
• detalii financiare (conturi bancare),
• detalii acte de identitate (CI, pașaport)
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*În afara entităților menționate, datele personale pot fi transmise în condițiile legii autorităților abilitate ale statului.
**Orice alte prelucrări de date ocazionale vor fi notificate persoanelor vizate.
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S.C. Focality S.R.L. își asumă obligația respectării confidențialității datelor cu caracter personal.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), iar dumneavoastră
beneficiați de drepturile prevăzute în Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal
proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la
portabilitatea datelor, în condițiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.
În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, aveți dreptul
de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).
Pentru informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția
Datelor pe e-mail: GDPR@focality.ro sau tel. 0732674307.
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