Politica de confidențialitate
Termeni şi condiţii
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor) se aplică în toate statele EU începând cu data de 25 mai 2018. Protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept
fundamental. Prezentul regulament asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal.
S.C. PRIMERA MARITIME S.R.L., cu sediul în Constanța, B-dul I.G. Duca, Nr. 81, Bl. L43, Sc. A,
Ap. 1, se aliniază conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare, administrând în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate,
datele personale furnizate, în scopul selectării și plasării personalului navigant brevetat și
nebrevetat. Prelucrarea ar trebui să fie considerată legală în cazul în care este necesară în cadrul
unui contract sau în vederea încheierii unui contract.
Ce sunt datele cu caracter personal?
"Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoană vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale.
Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?
"Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea
sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau
punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau
distrugerea.
Ce este un Operator ?
"Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii
sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute
în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
Ce este Consimțământul?
"Consimţământ" înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de
ambiguitate a persoanei vizate, prin care această acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune
fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Care este temeiul prelucrării datelor cu caracter personal?
Temeiul prelucrării este constituit de procesul de recrutare şi plasare de personal navigant brevetat
și nebrevetat la bordul navelor. Pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu
contractul de serviciu la bordul navelor și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, Primera Maritime
SRL comunică aceste date către alte categorii de destinatări
Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal?
Primera Maritime SRL colectează, prelucrează și stochează datele cu caracter personal strict pentru
realizarea scopurilor de recrutare, selecție, plasare, profilare și analiza performanței profesionale,
necesare procesului normal de lucru și pentru o eventuală viitoare colaborare contractuală la bordul
navelor aflate sub managementul clienților săi.
Care este perioada prelucrării?
Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata nedeterminată pentru atingerea scopului sau
până la retragerea consimțământului. În condițiile existenței unor prevederi legale, consimțământul
nu poate fi retras și datele se vor păstra în conformitate.
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Cui transmitem datele cu caracter personal?
S.C. PRIMERA MARITIME S.R.L. respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt
prelucrate, prin „Politica de confidenţialitate’’, cu scopul de a informa asupra modului în care sunt
colectate, utilizate şi procesate informaţiile cu caracter personal. Informaţiile înregistrate sunt
destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatări implicați în
procesul derulării contractelor de muncă:
 guverne, organele poliţiei de frontieră şi imigrări și altor autorități competente conform legii;
 agenți ai navelor, agenții de voiaj, companii aeriene;
 controlul statului portului, organe de poliție;
 navlositorii și operatorii navei;
 clinici și medici care efectuează examinări medicale înainte de angajare.
Transmiterea datelor personale se va face exclusiv pentru încheierea și îndeplinirea contractelor de
ambarcare la bordul navelor și se poate face către toate țările apartinând UE sau din afară UE, cu
excepția țărilor supuse embargoului sau specificate în mod expres de către Autoritatea Națională
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau Comisia Europeană. În cazul
transferului se vor obține garanțiile adecvate.
Care sunt datele cu caracter personal care fac subiectul prelucrării?
Datele cu caracter personal sunt considerate a fi unul sau mai multe dintre următoarele:
• Nume și prenume;
• Dată/lucul nașterii, CNP, sexul, cetățenia, starea civilă, semnătura, foto, date biometrice;
• Pașaportul, Cartea de Identitate, documente și certificate ce conțin detalii personale;
• Telefon, fax, e-mail, adresa (domiciliul/reședința);
• Profesie, formare profesională (diplome, studii, certificate calificare),
• Experiență profesională (contracte de ambarcare);
• Nume și prenume persoana împuternicită, adresă, telefon;
• Membri ai familiei și datele lor personale, atât copii minori, cât și persoane adulte;
• Date bancare, salarii;
• Examinări medicale.
• Cazier judiciar.
Care sunt drepturile persoanei vizate?
Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale, după
cum urmează:
DREPTUL LA INFORMARE
În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la
aceasta, Primera Maritime SRL furnizează persoanei vizate următoarele informaţii necesare
pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:
 identitatea
şi
datele
de
contact
ale
operatorului/reprezentantului
acestuia/responsabilului cu protecţia datelor;
 scopurile precum şi temeiul juridic al prelucrării;
 interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;
 destinatării sau categoriile de destinatări ai datelor cu caracter personal;
 dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară
terţă sau o organizaţie internaţională şi o trimitere la garanţiile adecvate sau
corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au
fost puse la dispoziţie.
 perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal;
 drepturile persoanei vizate;
 dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală, contractuală
sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi obligațiile şi
eventualele consecinţe ale nerespectării acestora.
Înainte de completarea/furnizarea datelor cu caracter personal se solicită consimţământul
persoanei vizate, pentru prelucrarea acestora.

_______________________________________________________________

Politica de confidențialitate
DREPTUL DE ACCES
Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Primera Maritime SRL (operator), la cerere şi
în mod gratuit o informare privind confirmarea faptului că datele care o privesc sunt prelucrate
de acesta.
Operatorul este obligat să comunice solicitantului următoarele informaţii privind:
 scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatării sau categoriile de
destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a
oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 principii de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată
a datelor care vizează persoana respectivă;
 existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi
condiţiile în care pot fi exercitate;
 informaţii asupra posibilităţii de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,
precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate
cu dispoziţiile legii.
Persoana vizată poate solicita de la Primera Maritime SRL informaţiile prevăzute de lege, printro cerere scrisă, semnată şi înregistrată la sediul societăţii.
Primera Maritime SRL este obligată să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la
data primirii cererii.
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a
furnizat către Primera Maritime SRL într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care
poate fi citit automat, are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din
partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care
prelucrarea este efectuată prin mijloace automate şi se bazează pe consimţământ sau pe un
contract în temeiul legii. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată
are dreptul că datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo
unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
DREPTUL DE OPOZITIE
În orice moment, persoană vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situaţia
particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc. Primera
Maritime SRL nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care
societatea demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care
prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
DREPTUL LA RECTIFICARE
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la Primera Maritime SRL, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile
în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu
caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT")
Persoană vizată are dreptul de a obţine din partea Primeră Maritime SRL ştergerea datelor cu
caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a le
şterge fără întârzieri nejustificate dacă:
 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate;
 persoană vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 persoană vizată se opune prelucrării;
 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care
revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa
căruia se află operatorul.
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DREPTUL LA RESTRICȚ IONAREA PRELUCRĂRII
Persoană vizată are dreptul de a obţine din partea Primeră Maritime SRL restricţionarea
prelucrării dacă:
 persoană vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite
operatorului să verifice exactitatea datelor;
 prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
 operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanţă;
 persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă
drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Persoana vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul legii este informată de către
Primera Maritime SRL înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.
DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚ IEI
Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere,
persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate
de lege, care le-au fost încălcate. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei
prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente.
Securitatea prelucrărilor
S.C. PRIMERA MARITIME S.R.L. are o politică și reguli precise pentru aplicarea Regulamentului
2016/679 al UE și își asumă responsabilitatea pentru prelucrarea, stocarea, transmiterea datelor
personale în conformitate cu reglementările existente, adoptând toate măsurile necesare și
rezonabile pentru protejarea acestora.
Primera Maritime SRL a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate
în conformitate cu cerinţele GDPR, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva
oricăror acţiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare
neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală.
Toţi angajaţii şi colaboratorii, precum şi orice terţe părţi care acţionează în numele și prin Primera
Maritime SRL sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea informaţiilor și cerinţele GDPR.
Păstram datele cu caracter personal atât pe suport informatic, cât şi pe suport de hârtie, iar accesul
este acordat în mod controlat.
Amendamente
Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că, prezentul document poate face obiectul unor modificări
periodice de conţinut, prin actualizarea site-ului www.primeramaritime.ro.
Contact
Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Politică, sau dacă doriți să vă exercitați
drepturile, vă rugăm să ne contactaţi alegând oricare dintre modalităţile de comunicare enumerate
mai jos, precizând totodată numele dvs., adresa poştală sau e-mail, nr. dvs de telefon, precum şi
scopul cererii dvs.:
- către Operator - Primera Maritime S.R.L.:
•
e-mail: office@primeramaritime.ro
•
în scris: Bld. I.Ghe. Duca, Nr. 81, Bl. L, Sc. A, Ap. 1, 900782 – Constanța, România;
- către DPO, la adresa de e-mail : dpo@primeramaritime.ro
Plângerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
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