S.C. SEA ROMANIA S.R.L.
Nr. O.R.C. Bucureşti: J40/10737/99
Cod Fiscal: RO12472120
Capital social: 110.100.000 RON

POLITICA GENERALĂ a SEA Romania SRL
Privind aplicarea Regulamentului European nr. 679/2016
(Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD)
Operator de date cu caracter personal SEA ROMANIA SRL, cu sediul social în București, Sector 5, Str.
Progresului, Nr. 110-116, clădirea C1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
București sub numărul J40/10737/1999, CUI 12472120
Prezenta politică demonstrează conformarea cu prevederile RGPD și trasează obligațiile SEA Romania cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Principiile și procedurile statuate prin prezenta Politică
generală sunt obligatorii pentru toți angajații SEA Romania, precum și pentru toate celelalte părți care
acționează pentru și în numele SEA Romania.
SEA Romania prelucrează datele cu caracter personal ale angajaților, partenerilor, petiționarilor.
Modul în care are loc prelucrarea este în legătură cu activitățile desfășurate (contractele de vânzarecumpărare și prestări servicii) sau în baza consimțământului prealabil exprimat, asigurându-se că procesele
sunt în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal aplicabilă.
Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal,
precum și riscurile asupra drepturilor și libertăților persoanelor vizate, SEA Romania aplică măsuri tehnice și
organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în
conformitate cu RGPD.
Măsurile menționate sunt proporționale în raport cu operațiunile de prelucrare și includ punerea în aplicare de
către SEA Romania a unor politici adecvate de protecție a datelor. Acestea sunt documentate în „Volumul de
politici SEA Romania”.
SEA Romania respectă principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: „legalitate, echitate și
transparență", „limitări legate de scop", „reducerea la minimum a datelor", „exactitate", „limitări legate de
stocare", „integritate și confidențialitate" și „responsabilitate".
În vederea demonstrării conformării cu RGPD, SEA Romania păstrează evidențe ale activităților de prelucrare
aflate în responsabilitatea sa și asigură cooperarea cu Autoritatea de Supraveghere.
Evidențele au în vedere datele personale care sunt prelucrate, scopul în care se face această prelucrare și
temeiul juridic în baza căruia se face prelucrarea, precum și perioada de stocare a acestor date.
Totodată, SEA Romania derulează un proces continuu de evaluare și monitorizare a amenințărilor și
vulnerabilităților pentru a fi în măsură să identifice impactul asupra protecției datelor și să poată fi estimată
originea, natura și gravitatea unui eventual risc.
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Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de SEA Romania sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numele și prenumele
CNP – codul numeric personal
Seria și numărul actului de identitate/pașaportului
Numele și prenumele persoanelor aflate în întreținere
Sexul
Data și locul nașterii
Cetățenia
Datele din actele de stare civilă
Datele din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare
Caracteristici fizice/antropometrice
Date privind starea de sănătate
Telefon/fax
Adresă domiciliu/reședință
E-mail
Profesie
Loc de muncă
Situație militară
Date bancare
Imagine
Calitatea deținută în societăți comerciale (asociat, administrator)
Date de geolocalizare/date de trafic
Obișnuințe/preferințe/comportament
Semnătura
Numărul dosarului de pensie
Numărul asigurării sociale/asigurării de sănătate
Date privind formarea profesională – diplome – studii
Date privind confesiunea religioasă

Scopul prelucrării:
Managementul, executarea și monitorizarea raporturilor juridice și satisfacerea unor interese legitime:
• respectarea prevederilor legale privitoare la paza obiectivelor, bunurilor și a persoanelor;
• analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;
• în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură și/sau pentru protejarea sau exercitarea
drepturilor sau obligațiilor contractuale și legale;
• cooperarea cu autoritățile și instituțiile publice;
• efectuarea de cercetări/analize în scopuri statistice.
Perioada de prelucrare: Pe întreaga perioada de derulare a raporturilor juridice și încă 5 ani după încetarea
acestora, cu excepția cazurilor în care legea sau regulile de arhivare prevăd un termen mai lung.
SEA Romania transmite datele cu caracter personal în vederea îndeplinirii unor obligații legale care îi revin și
către terțe persoane, dar numai după asigurarea că acestea au implementat si respectă condițiile impuse de
RGPD.
Categorii de destinatari ai datelor personale:
•
•
•
•
•
•
•

Autorități
Reprezentanții legali ai persoanei vizate
Societăți de asigurare/reasigurare
Servicii sociale și de sănătate
Instituții de învățământ și educație
Societăți bancare
Organizații profesionale, asociații și fundații
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Drepturile persoanelor vizate
Ca o garanție a realizării scopului declarat, SEA Romania respectă drepturile ce revin persoanei vizate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dreptul la informare (art. 13, 14, 34)
dreptul de acces al persoanei vizate (art. 15)
dreptul la rectificare (art. 16)
dreptul la ștergerea datelor - ”dreptul de a fi uitat” (art. 17)
dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18)
dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea
prelucrării (art. 19)
dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)
dreptul la opoziție (art. 21)
dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri (art.
22)
dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)
dreptul de a se adresa justiției (art. 79)

Orice alte detalii cu privire la prezenta Politică sau cu privire la orice alt aspect de conformitate cu
Regulamentul general privind protecția datelor se găsesc la adresa rgpd@sea.ro.
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