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POLITICA SOCIETATII REGAL SA
pentru aplicarea Regulamentului nr.676/2016 al UE privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (RGPD)
1. Scopul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal:
Societatea REGAL SA, cu sediul in Galati, str.Brailei nr.17, Complex “Potcoava de
Aur”, J17/52/1991, CUI 1647588, obtine si prelucreaza date personale (definite conform
Legii nr.677/2001) ale urmatoarelor categorii de persoane fizice: actionari ai societatii si
imputeniciti ai acestora, parteneri contractuali si reprezentanti legali/persoane desemnate,
administratori, manageri si salariati proprii precum si ale altor persoane care au acces la
informatii privilegiate ce privesc societatea.
Prin prezenta Politica de prelucrare a datelor cu carcter personal, societatea REGAL
SA are ca scop sa aduca la cunostinta persoanelor fizice susmentionate ca activitatea
desfasurata respecta cerintele Regulamentului nr.676/2016 al UE si Legii nr.677/2001
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, acestea
fiind administrate in conditii de deplina siguranta si numai pentru scopurile specificate.
2. Categoriile de date cu caracter personal pe care socieatea REGAL SA le
prelucreaza si scopurile colectarii si prelucrarii acestora:
- Pentru incheierea contractelor necesare realizarii activitatii, pot fi prelucrate urmatoarele
date cu caracter personal ale reprezentantilor legali/imputerniciti ai potentialilor parteneri
contractuali: nume, prenume, adresa (domiciliu), telefon, fax, e-mail, serie si nr. CI, CNP,
semnatura.
- Pentru identificarea actionarilor/persoanelor imputenicite pot fi prelucrate urmatoarele date
cu caracter personal: nume, prenume, adresa (domiciliu), serie si nr. CI, CNP.
- Pentru incheierea si desfasurarea contractelor individuale de munca, pot fi prelucrate
urmatoarele date cu caracter personal ale potentialilor salariati: nume, prenume, adresa
(domiciliu), telefon, e-mail, serie si nr. CI, CNP, studii, calificari, competente, experienta
profesionala, semnatura, nume, prenume, cetatenie si varsta copii minori in intretinere
- Pentru incheierea contractelor de administrare/management, pot fi prelucrate urmatoarele
date cu caracter personal ale potentialilor administratori/manageri: nume, prenume, adresa
(domiciliu), telefon, e-mail, serie si nr. CI, CNP, studii, calificari, competente, experienta
profesionala, semnatura.
- Pentru transmiterea catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, conform
Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2016/347, a listei persoanelor care au acces la
informatii privilegiate, pot fi prelucrate urmatoarele date cu caracter personal ale acestora:
nume, prenume, numele la nastere, data nasterii, adresa domiciliu, CNP/serie pasaport,
numere telefon.
Societatea REGAL SA prelucreaza date personale in legatura cu activitatea
desfasurata si in scopul arhivarii (pentru mentinerea evidentelor legate de activitatile
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desafasurate, in conformitate cu cerintele legale), in scop
probatoriu (pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi in
conformitate cu dispozitiile legale), precum si pentru administrarea si monitorizarea
contractelor incheiate cu partenerii sai contractuali.
3. Destinatarii datelor cu caracter personal
Societatea REGAL SA poate dezvalui datele cu carcter personal urmatoarelor
categorii de destinatari: instante de judecata, organe judiciare, executori judiciari, institutii si
autoritati publice ( ASF, ITM, Primarie) si alte organe ale statului, doar in limitele dispozitiilor
legale aplicabile si/sau ca urmare a existentei unor cereri in mod expres formulate cu privire
la datele personale prelucrate.
Societatea REGAL SA nu furnizeaza, nu vinde, nu oferă, nu face schimb si nu
divulga datele pesonale colectate altor terţi (persoane fizice sau juridice).
Garantiile care insotesc dezvaluirea datelor cate terti:
- consimtamantul persoanei vizate, dat in mod expres si neechivoc
- actele normative
- obligatiile de confidentialitate si de respectare a secretului profesional ori de serviciu de
catre persoanele care au acces la datele cu caracter personal prelucrate.
4. Prevederi speciale legate de minori
In activitatea desfasurata, societatea REGAL SA nu are ca scop direct prelucrarea
datelor cu caracter personal ale minorilor si se asigura ca orice prelucrare a acestor date se
realizeaza doar in conformitate cu prevederile legale .
5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
Societatea REGAL SA poate stoca date cu caracter personal pe durata determinata
de lege, in scop probatoriu si de arhivare.
Durata prelucrarii datelor cu caracter personal va fi determinata de momentul
exercitarii dreptului de opozitie a persoanei vizate, in conformitate cu prevederile art.15
alin.(2) din Legea nr.677/2001.
6. Masuri luate pentru asigurarea securitatii prelucrarii
Societatea REGAL SA intocmeste si aplica proceduri interne privind masurile tehnice
si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului
neautorizat.
7. Drepturile persoanelor vizate
Societatea REGAL SA ia toate masurile necesare realizarii drepturilor prevazute de
legislatia aplicabila:
- dreptul de acces al persoanei vizate la datele cu caracter personal furnizate
- dreptul de interventie al persoanei vizate asupra datelor sale cu caracter personal
- dreptul persoanei vizate de a nu fi supusa unei decizii individuale cu caracter automat
- dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor sale personale
- dreptul persoanei vizate de a solicita rectificarea ori stergerea datelor in conditiile legii
- dreptul persoanei vizate de a se adresa justitiei in cazul in care s-au constata incalcari ale
prevederilor legale aplicabile datelor personale
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Persoana vizata isi poate exercita oricare dintre aceste
drepturi trimitand o notificare pe adresa societatii REGAL SA (postal, electronic sau fax) .
8. Norme incidente
- Regulamentului nr.676/2016 UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter persoal
- Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date
- HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor
- Legea nr.16/1996 a Arhivelor Nationale
- Regulamentul 347/2016 UE privind formatul listelor persoanelor care au acces la
informatii privilegiate in conformitate cu Regulamentul UE nr.596/2014
- Deciziile ANSPDCP
9.
Aplicarea prevederilor Deciziei nr.200/2015 a Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
Societatea REGAL SA nu are obligatia de notificare a ANSPDCP, intrucat activitatile
de prelucrare a datelor personale nu sunt de natura celor prevazute de Decizia
nr.200/2015:
“ a) prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile politice,
religioase, filozofice ori de natură similară, de apartenenţa sindicală sau starea de sănătate şi viaţa sexuală;
(ex: sondaje şi cercetare de piaţă, colectare donaţii pentru persoane cu dizabilităţi);
b) prelucrarea datelor genetice şi biometrice; (ex: cercetare ştiinţifică);
c) prelucrarea datelor care permit, direct sau indirect, localizarea geografică a persoanelor fizice prin mijloace
de comunicaţii electronice; (ex: monitorizarea/securitatea persoanelor şi/sau bunurilor publice/private prin
utilizarea GPS-ului);
d) prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana vizată ori
la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale aplicate
persoanei vizate, efectuată de către entităţi de drept privat; (ex: sisteme de evidenţă de tipul birourilor
de credit);
e) prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice, având ca scop monitorizarea şi/sau
evaluarea unor aspecte de personalitate, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul
sau alte asemenea (ex: crearea şi utilizarea de profiluri ale persoanelor vizate în vederea transmiterii unor
newsletter-uri, monitorizarea activităţii angajaţilor pe internet, semnalarea încălcării codurilor de conduită în
mediul privat - whistleblowing);
f) prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace electronice în cadrul unor sisteme de evidenţă având
ca scop adoptarea unor decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilităţii, a situaţiei
economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau
penală a persoanelor fizice, de către entităţi de drept privat (ex: rapoarte de credit);
g) prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată în cadrul activităţilor de marketing direct;
h) prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor efectuată prin intermediul internetului sau al
mesageriei electronice (ex: publicarea rezultatelor la diferite concursuri şcolare şi extraşcolare, catalogul online, publicare imagini din cadrul activităţilor extraşcolare -tabere);
i) prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute la lit. a), referitoare la propriii membri, efectuată de
asociaţii, fundaţii sau orice alte organizaţii fără scop patrimonial exclusiv în vederea realizării specificului
activităţii organizaţiei, în măsura în care datele sunt dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei
vizate.”

10. Desemnarea Responsabilului cu protectia datelor (DPO)
Activitatile de prelucrare a datelor personale in cadrul societatii REGAL SA nu sunt
de natura celor prevazute la art.37(1) din RGPD:
“ a) prelucarea este efectuată de o autoritate publică sau un organism public;
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b) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în operațiuni de
prelucrarea care necesită o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate pe scară largă;
c) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în prelucrarea pe
scară largă a unor categorii speciale de date sau a unor categorii de date cu caracter personal privind
condamnări penale și infracțiuni.”

In mod voluntar, societatea REGAL SA desemneaza prin decizie interna DPO.
Conform art. 37(5) al RGPD, DPO este desemnat pe baza calităților profesionale și,
în special, a cunoștințelor de specialitate în dreptul și practicile în domeniul protecției
datelor, precum și pe baza capacității de a îndeplini sarcinile .
DPO este implicat în mod corespunzător și în timp util în toate aspectele legate de
protecția datelor cu caracter personal.
Societatea sprijina DPO prin asigurarea resurselor necesare pentru exercitarea
sarcinilor sale, precum și accesarea datelor cu caracter personal și a operațiunilor de
prelucrare și pentru menținerea cunoștințelor sale de specialitate:
- spijin activ al funcției DPO din partea managementului superior
- timp suficient pentru DPO în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale
- sprijin corespunzător în ceea ce privește resursele financiare, infrastructură (sediu,
facilități, echipament) și personal, după caz
- comunicare oficială către toți angajații cu privire la desemnarea DPO astfel încât să se
asigure că este cunoscută existența și funcționarea DPO
- accesul necesar la alte servicii precum resurse umane, juridic, IT, securitate etc. astfel
încât DPO să beneficieze de un sprijin esențial, reacții și informații din partea altor servicii
- pregătire continuă, cursuri de formare în legătură cu protecția datelor, seminarii etc.
Societatea REGAL SA, in calitate de operator date, are obligația de a pune în
aplicare măsuri tehnice și orgnizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să
demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu RGPD, respectarea normelor
de protecției a datelor fiind responsabilitate corporativă a operatorului .
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