ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
- CLAUZE SPECIALE -

ACEST ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL („APD”) A FOST
ÎNCHEIAT LA ...................., ÎNTRE:
(1) ...................................................................S.R.L., persoană juridică română, cu
sediul social în orașul ..............................., județul ..............................., strada
............................... , nr. ........... , nr. de ordine în Registrul Comerțului: J ................,
CUI: ..........................
și contul: ..................................................... deschis la
............................, legal reprezentată de ...................................., în calitate de
Operator (așa cum acest termen este definit în Clauzele generale ale APD) (denumită
„Operatorul”); și
(2) SKOP SOLUTION S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București,
Sectorul 1, strada Feleacu nr. 27, blocul 13 B, scara 2, etajul 1, apartamentul 17, nr. de
ordine în Registrul Comerțului: J40/8672/2007, CUI: RO21674609 și contul:
RO29INGB0000999902178233 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala
București, legală reprezentată de domnul administrator Șerban CRENGĂNIȘ, în calitate
de Persoană Împuternicită (așa cum acest termen este definit mai jos) (denumită
„SKOP”/„Furnizorul de Servicii"),
fiecare putând și fiind denumită, în mod individual, „Partea” și, în mod colectiv,
„Părțile”,
ÎNTRUCÂT:
(A)

Operatorul a încheiat cu Furnizorul de Servicii Contractul de prestări de servicii nr. (...)
(denumit „Contractul de Prestări Servicii");

(B)

pe durata prestării Serviciilor, Furnizorul de Servicii prelucrează Date cu Caracter
Personal Operator, astfel cum sunt definite în Clauzele generale ale APD, acționând în
calitate de persoană împuternicită (processor) de Operator;

(C)

Clauzele generale ale APD au fost aduse la cunoștința Operatorului, care declară că lea citit, le-a înțeles și este de acord cu acestea; Clauzele generale sunt publicate de SKOP
pe web-site-ul propriu (www.skop.ro), pot fi revizuite și updatate periodic și, în lipsa
unor convenții contrare, modificările acestora vor deveni efective și vor produce efecte
fără a fi necesară prealabila notificare și/sau aprobare a Operatorului;

(D)

scopul APD este de a reglementa drepturile și obligațiile Părților cu privire la
operațiunile de prelucrare de Date cu Caracter Personal Operator conform GDPR,
inclusiv, dar fără limitare, cu privire la:
1

.................

•

prelucrarea de către Furnizorul de Servicii a Datelor cu Caracter Personal
Operator; precum și

•

orice transfer de Date cu Caracter Personal Operator către Jurisdicții
Necorespunzătoare, astfel cum sunt definite în Clauzele generale ale APD, dacă
și când este cazul;

S-AU CONVENIT URMĂTOARELE:
1) Operatorul împuternicește Furnizorul de Servicii pentru efectuarea Prelucrării de Date
Operator în conformitate cu instrucțiunile operatorului (inclusiv, dar fără limitare, cele
conținute în acest APD, inclusiv Clauzele generale, și în Contractul de Prestări Servicii),
precum și cu Legea (astfel cum este definită în Clauzele generale), iar Furnizorul de
Servicii acceptă această împuternicire.
2) APD începe să producă efecte la data semnării de către Părți și va înceta să producă
efecte în mod automat la încetarea sau expirarea Contractului de Prestări Servicii, cu
excepția prevederilor din APD ce vizează obligații asumate de Furnizorul de Servicii
pentru perioada ce urmează încetării Contractului de Prestări Servicii, obligații ce vor
subzista până la data prevăzută în respectivele clauze, sau, în lipsă, pentru o perioadă
rezonabilă.
3) Clauzele generale și Anexele 1-4 la APD fac parte integrantă din acesta, astfel cum sunt
atașate la prezentul și/sau publicate de SKOP pe website-ul propriu www.skop.ro
4) Operatorul declară că acceptă, în mod expres și explicit, toate și oricare dintre Clauzele
generale, inclusiv cele standard și/sau neuzuale, în conformitate cu dispozițiile art.
1203 din Codul civil, în forma în vigoare.

Semnat de ambele Părți în dublu exemplar, câte unul pentru fiecare Parte.
Pentru OPERATOR

Pentru SKOP

Nume: ...............................

Nume: ...............................

Titlu: ...............................

Titlu: ...............................

Data: ...............................

Data: ...............................
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Anexa 1 la APD
Prelucrarea de Date Operator

Obiectul prelucrării
Obiectul Prelucrării de Date Operator îl reprezintă furnizarea Serviciilor de către Furnizorul de
Servicii pentru Operator în temeiul Contractului de Prestări Servicii și a APD.
Durata prelucrării [Include durata de stocare a Datelor cu Caracter Personal Operator]
Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal Operator se desfășoară pe durata APD și a
Contractului de Prestări Servicii, plus pe durata oricăror perioade suplimentare admise în mod
explicit sau solicitate, direct sau indirect, sau necesare în temeiul: (i) APD; sau (ii) Legii sau (iii)
Contractului de Prestări Servicii sau (iv) legislației aplicabile în materia Serviciilor; în cazul în
care, prin lege nu se prevede o durată mai mare, prelucrarea Datelor cu Caracter Personal
Operator se va face nu mai mult de 30 (treizeci) zile calendaristice de la data încetării
serviciului in legătură cu care datele respective au fost colectate.
Natura și scopul prelucrării
Furnizorul de Servicii trebuie să prelucreze Datele cu Caracter Personal Operator numai
pentru următoarele scopuri:
•

Prestarea Serviciilor conform Contractului de Prestări Servicii și APD;

•

Monitorizarea și raportarea incidentelor de securitate;

•

Gestionarea riscurilor;

•

Gestionarea nivelului de servicii și alte rapoarte și măsurători ale performanțelor; și

•

Dezvoltarea de servicii noi sau suplimentare;
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Categorii de Date cu Caracter Personal Operator
Datele cu Caracter Personal Operator constau în următoarele categorii de date:
•

Nume, prenume,

•

domiciliu,

•

CNP,

•

pregătire și formare profesională,

•

istoric privind educația,

•

titlul postului și rolul/funcția,

•

analize ale performanței;

•

formarea și dezvoltarea și conformitatea cu politicile, procedurile, standardele și
orientările Operatorului și investigațiile aferente,

•

informații de contact, cum ar fi numărul (numerele) de telefon personale si/sau de
serviciu, adresa de e-mail personala si/sau de serviciu.

Categorii de date speciale
Datele cu Caracter Personal Operator privesc următoarele categorii de date speciale:
•

informații despre etică și conformitate.

Categorii de persoane vizate
Categoriile de persoane vizate la care se referă Datele cu Caracter Personal Operator sunt:
•

Personalul OPERATOR, inclusiv al Subcontractanților/partenerilor comerciali ai
Operatorului.

Puncte de contact pentru verificările / controalele/ auditurile privind protecția datelor
OPERATOR:
Email: .................................................................. Telefon: ....................................................
SKOP:
Email: .................................................................. Telefon: .....................................................
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