SERVIER PHARMA S.R.L.

NOTĂ DE INFORMARE SIMPLIFICATĂ PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
VERSIUNEA 1.0

I.

Introducere

Servier Pharma S.R.L., o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând
în condițiile legii din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București cu numărul J40/15089/2004 și CUI 16780450, cu sediul social în
Strada Tipografilor nr. 11-15, corp A1, LA.1, A2.1/LC.1, etaj 3, Sector 1, București,
România, tel. tel. +4021.528.52.20,e-mail receptie-ro@servier.com, reprezentată legal
de dl. Serge Nicollerat (denumită în continuare „noi”, „Servier Pharma” sau
„Operatorul de date”) vă punem la dispoziție această Notă de informare simplificată,
pentru a vă oferi o imagine de ansamblu asupra practicilor noastre cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Prelucrarea”).
II.

Categorii de date cu caracter personal

Pentru scopul Prelucrării menționat la punctul III de mai jos, Servier Pharma
intenționează să prelucreze datele dumneavoastră personale constând în: nume,
prenume, imagini ale dumneavoastră, inclusiv în format video, adresă de e-mail, data si
ora de intrare si iesire (d)in sediul Servier Pharma, persoana din Servier Pharma vizitata
(pentru vizitatori) si scopul vizitei presetat la « vizitator » (toate denumite în continuare
„Date cu caracter personal”).
III.

Scopul prelucrării

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura permisă sau impusă de
legislația aplicabilă, pentru scopul principal al monitorizării securității persoanelor
şi/sau a bunurilor, al asigurării protecției produselor aflate la sediul Servier Pharma
precum și pentru prevenirea accesului neautorizat în sediul Servier Pharma.
Pentru realizarea scopului de mai sus, Servier Pharma folosește un sistem de
supraveghere video, precum și un registru de vizitatori.
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IV.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

În general, prelucrarea Datelor cu caracter personal este necesară în vederea desfășurării
activității specifice scopului Prelucrării, mai exact, monitorizării, asigurării protecției și
preîntâmpinării accesului neautorizat.
Pentru a putea prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal, Servier Pharma se
bazează pe diferite temeiuri juridice, după cum urmează: (i) îndeplinirea unei obligații
legale, astfel cum este prevăzut de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și în Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 333/2003 aprobate prin HG301/2012, cu modificarile ulterioare
aduse prin următoarele acte: HG 1017/2013; HG 361/2014; HG 1002/2015; HG
683/2016; (ii) protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane
fizice; sau (iii) interesul legitim de monitorizare al Operatorului de date.
V.

Transferuri de date, destinatari și temeiul legal al acestor transferuri

1.

Transferuri

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate prin sistemul de supraveghere
video nu vor fi transferate în afara teritoriului României. Datele din aplicația privind
registrul de vizitatori sunt transferate în Statele Unite ale Americii, către furnizorul
aplicației privind registrul de vizitatori, în baza unor Clauze Contractuale Standard
semnate de părțile implicate.
2.

Destinatari

Servier Pharma vă poate transfera datele unor agenții guvernamentale și de
reglementare, instanțe și alte autorități publice, conform prevederilor legislației
aplicabile, în baza Art. 6(1) (c) GDPR, precum și consultanților externi cu rol de operatori
de date (de exemplu, avocați, prestatori servicii IT si securitate) în baza Art. 6 (1) (f)
GDPR.
De asemenea, Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi accesibile doar unui
număr limitat de destinatari, fiecare pentru cele care îl privesc personal și în limita
atribuțiilor sale, sau atunci când legea o cere.
VI.

Perioade de retenție

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul menționat în prezenta vor fi în principiu,
păstrate pentru cel mult 3o zile de la înregistrarea imaginilor de către Servier Pharma în
scopul monitorizării şi asigurării securității, după care se șterg prin procedură automată
în ordinea în care au fost înregistrate.
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Datele înscrise în registrul de vizitatori sunt păstrate pe termen de 1 an de la vizita
dumneavoastră.
VII.

Drepturile dumneavoastră

În baza condițiilor prevăzute de GDPR, aveți următoarele drepturi cu privire la Datele
dumneavoastră personale: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere
(„dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul
de a obiecta.
De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Vă rugăm să adresați orice întrebări sau solicitări la adresa
DATE DE CONTACT LEGATE DE PROTECTIA DATELOR
ROL

DENUMIRE

Persoana de contact in
domeniul
Protectiei
Datelor

pentru
a
adresa
intrebari si a va exercita
drepturile

Ofiterul
de
date
personale local sau
persoana de contact
locala a SERVIER

Operatorul de Date

responsabil
de
utilizarea
datelor
dumneavoastra
cu
caracter personal

Entitatea
locala

pentru a
plangere

Autoritatea locala –
Autoritatea Nationala
de Supraveghere a
prelucrarii Datelor cu
Caracter
Personal
(ANSPDCP)

Autoritatea
Nationala/Locala pentru
Protectia Datelor

adresa

o

SERVIER

DATE DE CONTACT
SERVIER PHARMA S.R.L.,
cu sediul social in S-Park,
Strada Tipografilor nr. 1115, etaj 3, Corp A1, LA.1,
A2.1/LC.1,
Sector
1,
Bucuresti,
tel
+4021.528.52.80, e-mail
dataprivacyromania@servier.com

ANSPDCP – Bucuresti,
Bd. Gh. Magheru nr. 2830, sector 1

Aceasta este o notă de informare simplificată, care prevede în mod sumar
aspectele relevante ale operațiunilor de prelucrare de date desfășurate în
cazul de față. Detalii cu privire la aceste aspecte sunt disponibile atât în
format materia (solicitați recepției versiunea extinsa), cât și în format
electronic, în aplicația registru de vizitatori.
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