Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
in scopul limitarii acesului in spatiile UniCredit Insurance Broker SRL in contextul COVID-19
UniCredit Insurance Broker S.R.L. (cu sediul social in Bucuresti, Str. Ghetarilor nr. 23-25, etaj 2, sector 1, inregistrata la
Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/8111/2003, Cod de Identificare Fiscala RO 15514018, inregistrata sub nr. RBK175/28.07.2003 in Registrul asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari, autorizatie emisa
de Autoritatea de Supraveghere Financiara (denumita in continuarea “ASF”) sa functioneze ca broker de asigurare nr.
3870/22.07.200, denumita in continuare „Operatorul“) prelucrează in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 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 UE), denumit in continuare GDPR,
datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credința si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de
informare. Aceste date cu caracter personal, aparținând dumneavoastră in calitate de salariat ori de vizitator (denumita in
continuare "Persoana vizata"), au fost furnizate către Operator de catre Dvs cu ocazia prezentei Dvs. in incinta cladirii, iar
prelucrarea se va realiza conform celor de mai jos:
I.
Datele cu caracter personal
Datele prelucrate sunt rezultatele masurarii temperaturii corpului cu mijloace adecvate (termoscanner, termometru cu
infrarosu) pentru a verifica daca aceasta depaseste ori nu un anumit nivel predefinit (ex.: 37,3 grade Celsius sau orice alta
valoare stabilita ca urmare a recomandarilor si/sau instructiunilor autoritatilor si/sau politicilor interne ale Operatorului si/sau
legislatiei reevante) ce poate fi un indicator al infectarii cu virusul COVID-19. Indiferent de mijloacele folosite pentru
masurare, rezultatele masuratorilor nu sunt stocate in niciun mod.
II.
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal. Temeiul Legal
Permiterea accesului in cladire in mod responsabil, prin luarea tuturor masurilor tehnice si organizatorice adecvate pentru
asigurarea sanatatii si securitatii in munca si reducerea raspandirii virusului COVID-19, fiind aparat indirect si un interes
public ori comunitar. Deoarece datele cu caracter personal sunt speciale, temeiul prelucrarii este reprezentat de art. 9, alin.2,
lit. b (indeplinirea obligatiilor si drepturilor specifice ale Operatorului), lit. g (interes public major) si lit. i (motive de interes
public in domeniul sanatatii publice) din GDPR, interesul legitim al Operatorului de asigurare a tuturor conditiilor adecvate
privind sanatatea si securitatea in munca, conform legislatiei relevante (ex. Codul Muncii, Legea nr. 319/2006), conform art.
6, alin. 1, lit f din GDPR si indeplinirea unei obligatii legale (prevederile legale ce reglementeaza aspecte precum triajul
epidemiologic, masurarea prealabila a temperaturii corporale, continute in acte precum HG nr.24/2020), in baza art. 6, alin.1,
lit.c din GDPR. Prelucrarea datelor se face cu respectarea principiilor prelucrarii, conform GDPR, respectiv legalitate, echitate,
transparenta, reducerea la minimum a datelor, exactitate, limitari legate de stocare, integritate si confidentialitate.
III.
Durata prelucrării datelor cu caracter personal
Prelucrarea (inclusiv stocarea) se realizează pe durata necesara realizarii scopurilor prelucrarii; pentru evitarea oricarui dubiu,
datele colectate nu sunt stocate.
IV.
Operatori/ Persoanele Împuternicite si Destinatarii datelor
Datele cu caracter personal nu sunt transmise vreunui tert.
V.
Transferul Internațional
Nu se transfera datele către alte societati / entitati din alte ţări in afara UE/EEA.
VI.
Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal
Furnizarea datelor cu caracrer personal este necesara pentru accesul in cladire, fiind o masura adecvata din categoria celor
necesare pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca si reducerea raspandirii virusului COVID-19. In cazul in care
Persoana vizata refuza masurarea temperaturii corporale, accesul in cladire nu va fi permis; in cazul in care Persoana vizata
este salariat al Operatorului, acesta se poate adresa unui cadru medical competent ori poate continua telemunca, conform
reglementarilor interne si legislatiei relevante. Daca Persoana vizata nu este salariat al Operatorului, aceasta se poate adresa
unui cadru medical competent.
VII.
Proces decizional automatizat
Nu exista proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri.
VIII. Drepturile persoanei vizate
In calitate de Persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastră cu caracter personal,
prevăzute de GDPR: dreptul de acces la date conform art. 15;dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;dreptul de
stergere a datelor, conform art. 17;dreptul la restricționarea prelucrarii datelor, conform art. 18;dreptul la portabilitatea datelor,
conform art. 20;dreptul de a obiecta, conform art. 21;dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv
profilare, conform art. 22.Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la oricare
catre Operator la adresa postala Str. Ghetarilor nr. 23-25, sector 1 Bucuresti sau la adresa de email dpo@unicreditbroker.ro.
Operatorul va raspunde acestor solicitari in termen de o luna, acesta putand fi prelungit in conditiile legii cu doua luni (in
functie de numarul de solicitari si de complexitatea acestora). De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere
la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru nr. 2830, sectorul 1, cod poștal 010336, Bucuresti, Romania, telefon 031.805.92.11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro), precum si
dreptul de a introduce o cale de atac judiciara la instanta de judecata competenta. Datele de contact ale Responsabilului cu
protectia datelor sunt: dpo@unicreditbroker.ro.Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele
dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea
integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din GDPR.In cazul in care Operatorul intentioneaza sa prelucreze
ulterior date cu caracter personal in alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, Operatorul va furniza persoanei
vizate, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice informatii suplimentare
relevante, potrivit GDPR.

