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1. CONTEXT SI DATE GENERALE 
Prezenta politica de protectie a datelor cu caracter personal se aplica tuturor 

categoriilor de date personale prelucrate de SKEPSIS Advertising SRL (denumit in 
continuare „SKEPSIS”). Cu exceptia datelor personale ale angajatilor si candidatilor, 
motivul pentru care colectam si pastram date cu caracter personal este pentru 
conformarea in vederea executarii unui contract. 

Prin aceasta politica Skepsis isi propune ca viitorii si actualii parteneri de 
afaceri sa aiba certitudinea ca prelucrarea datelor lor personale se bazeaza pe 
principii acceptate la nivel european in domeniul protectiei datelor. 

 

2. DOMENIU DE APLICARE 
Politica de protectie a datelor cu caracter personal se aplica tuturor 

informatiilor personale prelucrate de catre sau in numele SKEPSIS. Aceste date cu 
caracter personal prelucrate de SKEPSIS includ, dar nu se limiteaza la contractori, 
consultanti si clienti.  

Formatele in care se manipuleaza datele cu caracter personal pot varia de la 
cele electronice, tiparite la voce. 

Prezenta politica nu se aplica informatiilor anonime, adica informatiilor care 
nu sunt legate de o anumita persoana identificata sau identificabila sau datelor cu 
caracter personal care sunt anonimizate astfel incat persoana vizata nu este sau nu 
mai este identificabila. 

Datele personale/datele cu caracter personal reprezinta orice informatie 
referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila, cum ar fi numele, 
adresa, detaliile bancii, date de localizare, identificatori online etc. 

Aceasta politica este revizuita ori de cate ori este necesar in vederea 
transpunerii legislatiei in domeniu. 

 

3. NUMELE SI ADRESA OPERATORULUI 
Operatorul, in sensul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), 
este: 

S.C. SKEPSIS Advertising S.R.L., Intrarea Valului, nr. 2, etaj 2, camera 6, sector 
1, Bucuresti 
 
 

4. LEGISLATIA APLICABILA 
• REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL 

CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie 
a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protectia datelor); 

• LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 
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27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 
date. 
 
5. DEFINITII 

GDPR 

Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului 
European si al Consiliului privind protectia persoanelor 
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date. 

DATE CU CARACTER 
PERSONAL 

orice informatie referitoare la o persoana fizica identificata 
sau identificabila, cum ar fi numele, adresa, detaliile bancii, 
date de localizare, identificatori online etc. 

DATE SENSIBILE 

date despre originea rasiala si etnica, despre opiniile 
politice, religioase sau credintele filosofice, calitatea de 
membru al unor organizatii, date privind cazierul judiciar 
sau sanatatea si orientarea sexuala a persoanei vizate. 

PRELUCRAREA 
DATELOR 

orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra 
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date 
cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, 
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea 
prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in 
orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, 
stergerea sau distrugerea. 

RESTRICTIONAREA 
PRELUCRARII 

marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de 
a limita prelucrarea viitoare a acestora. 

SISTEM DE EVIDENTA 
A DATELOR 

orice set structurat de date cu caracter personal accesibile 
conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, 
descentralizate sau repartizate dupa criterii functionale sau 
geografice. 

CONSIMTAMANTUL 

orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si 
lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta 
accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara 
echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa 
fie prelucrate. 

PERSOANA VIZATA 
  

persoana fizica ale carei date personale sunt prelucrate. 

PERSOANA 
IMPUTERNICITA 

persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia 
sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter 
personal in numele SKEPSIS. 

PSEUDONIMIZAREA 

mascarea datelor prin inlocuirea informatiilor de identificare 
cu identificatorii artificiali. Desi poate contribui la protejarea 
confidentialitatii si securitatii datelor personale, 
pseudonimizarea are limitele sale, motiv pentru care GDPR 
mentioneaza de asemenea criptarea. 
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CRIPTAREA 

ascunderea de informatii prin inlocuirea identificatorilor cu 
altceva. 

Fata de pseudonimizarea, care permite oricarei persoane 
care are acces la date sa vizualizeze o parte din setul de 
date, criptarea permite numai utilizatorilor aprobati sa 
acceseze intregul set de date 

TERT 

persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau 
organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana 
imputernicita de operator si persoanele care, sub directa 
autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de 
operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter 
personal. 

INCALCAREA 
SECURITATII 
DATELOR CU 
CARACTER 
PERSONAL 

o incalcare a securitatii care duce, in mod accidental sau 
ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau 
divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la 
accesul neautorizat la acestea. 

AUTORITATE DE 
SUPRAVEGHERE 

o autoritate publica independenta instituita de un stat 
membru in temeiul articolului 51 din GDPR. 

MASURI TEHNICE SI 
ORGANIZATORICE DE 
SECURITATE 

securizarea datelor cu caracter personal intr-un mod care 
sa tina seama de pericolele potentiale la adresa intereselor 
si drepturilor persoanei vizate si care sa previna, printre 
altele, efectele discriminatorii impotriva persoanelor pe 
motiv de rasa sau origine etnica, opinii politice, religie sau 
convingeri, apartenenta sindicala, caracteristici genetice, 
stare de sanatate sau orientare sexuala sau care sa duca 
la masuri care sa aiba astfel de efecte. 

 

6. PRINCIPII DE BAZA  
Nerespectarea cerintelor acestei Politici atunci cand se prelucreaza date cu 

caracter personal conduce la incalcarea dispozitiilor legale. Incalcarea dispozitiilor 
din prezenta Politica poate aduce atingere drepturilor si intereselor persoanelor 
vizate, avand un impact negativ asupra reputatiei SKEPSIS. 

Legalitate, echitate si transparenta 
 

Conform acestui principiu, persoana vizata trebuie sa fi fost informata cu 
privire la prelucrare, prelucrarea trebuie sa fie conform indicatiilor oferite persoanei 
vizate si sa aiba un scop legal. Prelucrarea datelor este considerata legala atunci 
cand se aplica cel putin una dintre conditiile prevazute la art. 6 din GDPR. 
Persoana vizata trebuie informata in mod clar si deschis cum se vor prelucra datele 
sale. 

In general, datele cu caracter personal vor fi colectate direct de la persoana in cauza. 

Ca urmare a prelucrarii datelor cu caracter personal, indiferent ca datele au 
fost obtinute direct sau nu de la persoana vizata, SKEPSIS va furniza acesteia 
urmatoarele informatii: 

- identitatea si datele de contact ale societatii; 
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- datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor; 
- scopul in care sunt prelucrate datele cu caracter personal; 
- temeiul juridic al prelucrarii; 
- interesele legitime urmarite de societate sau de un tert atunci cand 

prelucrarea  este necesara in scop legitim; 
- destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; 
- perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal (daca acest 

lucru este posibil). 
 

• Limitarea scopului 

Datele personale pot fi prelucrate numai in scopul definit inainte de colectarea 
datelor si comunicat persoanei vizate, fara a putea fi folosite ulterior intr-un mod 
incompatibil cu scopul comunicat. Astfel, modificari ulterioare ale scopului sunt 
posibile doar intr-o masura limitata si necesita o fundamentare solida. 

• Minimizarea datelor 

Datele cu caracter personal trebuie sa fie adecvate, relevante si limitate la 
ceea ce este necesar in raport cu scopul in care sunt prelucrate. 

• Exactitatea si actualitatea datelor 

Datele personale colectate trebuie sa fie exacte, complete si, daca este 
necesar, sa fie actualizate. SKEPSIS va lua masuri rezonabile pentru a se asigura 
ca datele colectate sunt exacte, iar sursa acestora este cunoscuta. In situatia in care 
datele cu caracter personal sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care 
sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere. 

• Limitarea legata de stocare datelor 

Datele cu caracter personal trebuie pastrate intr-o forma care permite identificarea 
persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii 
scopurilor in care sunt prelucrate datele. 

Astfel, datele personale nu trebuie pastrate daca nu mai sunt necesare scopului 
pentru care au fost colectate, cu exceptia situatiei in care dreptul Uniunii sau dreptul 
intern impun stocarea datelor cu caracter personal. 

• Reducerea si economia datelor 

Inainte de a procesa date personale, trebuie determinat daca si in ce masura 
prelucrarea acestora este necesara pentru atingerea scopului pentru care este 
efectuata. 

Acolo unde scopul permite si unde cheltuielile implicate sunt proportionale cu 
obiectivul, trebuie folosite date anonime. Datele personale nu pot fi colectate in 
avans si stocate in scopuri potentiale viitoare, cu exceptia cazului in care acest lucru 
este impus sau permis de legislatia in domeniu. 

• Integritate si confidentialitate 

Datele cu caracter personal sunt considerate informatii confidentiale, fiind 
pastrate in siguranta de catre persoanele responsabile cu protectia datelor, care iau 
masuri tehnice si organizatorice necesare pentru a preveni accesul neautorizat la 
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date, prelucrarea ilegala, pierderea sau distrugerea/deteriorarea accidentala a 
datelor. 

 
7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

SKEPSIS si orice persoana care actioneaza in numele SKEPSIS, inclusiv 
subcontractorii etc., vor prelucra datele persoanelor vizate in baza unor temeiuri 
juridice. 

Date despre parteneri si client 
 

• Prelucrarea datelor pentru o relatie contractuala 

Datele personale ale partenerilor si ale clientilor pot fi prelucrate in scopul 
incheierii, executarii sau rezilierii contractelor. Totodata, datele personale pot fi 
prelucrate si anterior incheierii unui contract pentru transmiterea unei oferte, primirea 
unei comenzi etc. 

In situatia in care prelucrarea datelor cu caracter personal se face in baza 
consimtamantului, SKEPSIS se va asigura ca a obtinut acordul intr-un format clar si 
explicit care va cuprinde toate drepturile persoanei vizate (acces, rectificare, 
retragere consimtamant etc.). 

•  Prelucrarea datelor in scopuri publicitare 

Atunci cand se doreste prelucrarea datelor in scopuri publicitare, persoana 
vizata va fi informata intr-un mod clar cu privire la utilizarea datelor sale in aceste 
scopuri. 

In situatia in care persoana vizata solicita ca datele sale cu caracter personal 
sa nu mai fie folosite in scopuri publicitare, SKEPSIS se va asigura ca datele nu vor 
mai fi prelucrate in acest scop, urmand a fi sterse. 

• Consimtamantul la prelucrarea datelor 

Consimtamantul trebuie sa fie clar, in scris, inclusiv prin mijloace electronice 
sau printr-o declaratie verbala (ex. cu ocazia unei conversatii telefonice). Astfel, 
consimtamantul trebuie luat pentru o anumita activitate de prelucrare a datelor 
personale si pentru unul sau mai multe scopuri specifice. 

Prin acceptarea participarii la eveniment va exprimati acordul cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru realizarea de fotografii / inregistrari 
video profesionale si a utilizarii lor pe siturile sociale (facebook, Instagram, youtube 
etc) si a site-ului clientului 

In situatia cand SKEPSIS are un interes legitim de procesare a datelor 
personale ale unui partener de afaceri, acesta din urma va obtine consintamantul 
persoanelor vizate.  

Persoanele vizate au dreptul sa-si retraga consimtamantul in orice moment. 
Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii inainte de 
retragerea acestuia. 

• Prelucrarea datelor in conformitate cu legea 



7/11 
 

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc in baza unui temei 
din dreptul Uniunii/dreptul intern. 

 

• Prelucrarea datelor in temeiul unui interes legitim 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate in baza unui interes legitim. Cu 
titlu de exemplu, SKEPSIS va putea prelucra date cu caracter personal in scopul 
prevenirii fraudelor. 

• Prelucrarea datelor sensibile 

Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal este interzisa 
cu exceptia situatiilor in care persoana vizata si-a dat consimtamantul explicit pentru 
prelucrarea acestor categorii de date ori prelucrarea este necesara in scopuri de 
medicina preventiva a muncii. 

• Decizii individuale automatizate 

SKEPSIS nu recurge la luarea unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automata a datelor. 

 

8. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele cu caracter personal pot fi transmise catre persoane din afara sau din 

interiorul SKEPSIS numai cu avizul prealabil al Responsabilului cu protectia datelor. 
Datele astfel transmise pot fi utilizate doar in scopul pentru care persoanele vizate 
si-au dat consimtamantul. 

SKEPSIS nu realizeaza transfer de date cu caracter personal in afara Romaniei. 

SKEPSIS tine evidenta tertilor carora le-a transmis datele. 

 

9. PRELUCRAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL  
PERSOANELOR IMPUTERNICITE 

Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc si prin intermediul 
persoanelor imputernicite, atunci cand acestea ofera garantii suficiente in vederea 
respectarii acestei politici, a dreptului Uniunii sau a dreptului intern. 

SKEPSIS se va asigura ca inainte de colectarea si prelucrarea datelor de catre un 
imputernicit in numele sau a incheiat cu acesta un contract ce va cuprinde clauze 
de confidentialitate. 

 

10. ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA RAPORTUL  
SKEPSIS – PERSOANE VIZATE 

SKEPSIS va respecta dreptul de acces al persoanelor vizate si va raspunde 
solicitarilor/intrebarilor/reclamatiilor acestora. 
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Atunci cand persoana vizata solicita isi exprima drepturile referitoare la  
prelucrarea datelor cu caracter personal, se va informa de indata directorul general 
asupra acestui aspect. SKEPSIS va raspunde solicitarilor/intrebarilor/reclamatiilor 
persoanelor vizate in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acestora. 

Atunci cand este cazul, se vor evalua si negocia costurile ce ar putea fi 
suportate de SKEPSIS pentru a se conforma instructiunilor care necesita utilizarea 
unor resurse diferite sau in plus fata de cele necesare pentru furnizarea serviciilor 
ce fac obiectul contractelor incheiate intre SKEPSIS si parteneri, clienti etc. 

• Drepturile individuale ale persoanelor vizate 

Datele cu caracter personal trebuie procesate in acord cu drepturile 
individuale ale persoanelor vizate, precum: 

- dreptul de a solicita accesul la date, rectificarea sau restrictionarea prelucrarii 
datelor cu caracter personal; 

- dreptul la portabilitatea datelor; 
- dreptul de a fi uitat; 
- dreptul de a se opune prelucrarii datelor; 
- dreptul de a retrage consimtamantul; 
- dreptul de a se opune luarii unei decizii in mod automat; 
- dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati. 

In vederea respectarii drepturilor persoanelor vizate, SKEPSIS poate fi 
contactat prin e-mail, la protectiadatelor@skepsis.ro, sau prin posta, la urmatoarea 
adresa: Intrarea Valului, nr. 2, etaj 2, camera 6, sector 1, Bucuresti. 
 

• Notificarea persoanelor vizate 

In situatia obtinerii datelor cu caracter personal de la persona vizata, 
SKEPSIS, in momentul obtinerii acestor date, furnizeaza persoanei vizate 
urmatoarele informatii: 

- identitatea si datele de contact ale societatii si, dupa caz, ale reprezentantului 
acesteia; 

- datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor, dupa caz; 
- scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum si 

temeiul juridic al prelucrarii; 
- interesele legitime urmarite de societate sau de o parte terta; 
- destinatarii datelor cu caracter personal; 
- intentia societatii de a transfera datele catre o tara terta sau o organizatie 

internationala; 
- perioada pentru care vor fi stocate datele sau daca acest lucru nu este posibil, 

criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; 
- drepturile persoanelor vizate (acces, rectificare, stergere etc.); 
- dreptul de a-si retrage consimtamantul atunci cand prelucrarea se bazeaza 

pe acesta; 
- daca furnizarea datelor reprezinta o obligatie legala sau este necesara in 

vederea incheierii/executarii unui contract si eventualele consecinte ale 
nerespectarii acestei obligatii; 

- existenta unui proces decizional automatizat. 
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11. CONFIDENTIALITATEA PROCESARII 
Datele cu caracter personal sunt considerate confidentiale, astfel ca orice 

prelucrare sau utilizare a acestora este supusa autorizarii prealabile. Persoanele 
care prelucreaza date cu caracter personal sunt informate despre caracterul 
confidential al datelor si au incheiate acorduri scrise de confidentialitate, fiind 
totodata instruite cu privire la responsabilitatile lor. 

SKEPSIS va depune toate diligentele pentru ca angajatii care lucreaza cu 
date personale sa aiba acces limitat asupra acestora, pe nivele si in functie de scopul 
prelucrarii. 

Angajatii nu au voie sa dezvaluie datele cu caracter personal unei alte 
persoane neautorizate, inclusiv din cadrul SKEPSIS. 

Obligatia de confidentialitate referitoare la protectia datelor va ramane in 
vigoare si dupa incetarea perioadei contractuale. 

 

12. SECURITATEA PRELUCRARII 
SKEPSIS a implementat si mentine masuri tehnice si organizatorice destinate 

protejarii datelor cu caracter personal, inclusiv protejarii confidentialitatii si integritatii 
datelor clientilor. 

Datele cu caracter personal sunt stocate in siguranta si sunt accesibile numai 
personalului autorizat. Informatiile sunt stocate atat timp cat sunt necesare sau 
cerute de dreptul Uniunii/dreptul intern, urmand ca la finalul perioadei a se dispune 
in mod corespunzator in conformitate cu procedurile interne de Securitate a 
informatiilor. 

Persoanele vizate si autoritatile vor fi notificate in conformitate cu GDPR 
despre eventualele incidente in legatura cu securitatea datelor (ex. distrugere, 
pierdere, modificare/dezvaluire/acces neautorizat la datele cu caracter personal) 
fara intarzieri nejustificate. 

 

13. CONTROLUL PROTECTIEI DATELOR 
SKPESIS se obliga sa efectueze evaluari/audituri periodice in legatura cu 

protectia datelor si sa identifice cea mai eficienta modalitatea de a-si respecta 
obligatiile ce decurg din prelucrarea datelor cu caracter personal. La cererea 
autoritatilor de supraveghere, SKEPSIS va pune la dispozitia acestora rezultatele 
obtinute in urma evaluarilor/auditurilor. 

 

14. INCIDENTELE DE PROTECTIE A DATELOR 
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SKEPSIS a implementat si detine politici si proceduri de gestionare a 
incidentelor de securitate, notificand persoanele vizate despre un eventual incident 
in legatura cu securitatea datelor, fara intarzieri nejustificate. 

SKEPSIS monitorizeaza, prin intermediul persoanei responsabile cu protectia 
datelor, riscurile noi si in curs referitoare la protectia datelor cu caracter personal, 
actualizand de indata registrul riscurilor la nivelul SKEPSIS. 

In cazul in care are loc o incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, 
SKEPSIS va notifica acest lucru si autoritatii de supraveghere, fara intarzieri 
nejustificate si daca este posibil in cel mult 72 de ore de la data la care a luat la 
cunostinta de aceasta, cu exceptia cazului in care este susceptibila sa genereze un 
risc pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice. 

 

15. RESPONSABILITATI SI SANCTIUNI 
Este responsabilitatea intregului personal al SKEPSIS sa notifice imediat 

Responsabilul cu protectia datelor orice incalcare a prezentei politici. Atunci cand 
Responsabilul cu protectia datelor va considera necesar, va informa autoritatea de 
supraveghere despre aceste incalcari. 

Sefii fiecarui departament din cadrul SKEPSIS sunt responsabili pentru 
prelucrarea datelor din cadrul departamentelor lor si monitorizeaza riscurile noi si in 
curs referitoare la protectia datelor/ actualizeaza registrul riscurilor la nivelul 
organizatiei. In cazul sesizarii unui risc, vor raporta acest lucru de indata directorului 
general si Responsabilului cu protectia datelor. 

Sefii fiecarui departament in cadrul caruia se prelucreaza date cu caracter 
personal vor informa Responsabilul cu protectia datelor in timp util cu privire la o 
fiecare noua prelucrare a datelor. 

Directorul general, impreuna cu Responsabilul cu protectia datelor se vor 
ingriji ca periodic sa se efectueze un audit intern pe securitatea informatiei al 
SKEPSIS prin care sa se verifice gestionarea riscurilor privind confidentialitatea si 
protectia datelor. 

Directorul general este responsabil pentru asigurarea masurilor tehnice si 
organizatorice  pentru ca orice prelucrare a datelor sa se efectueze in conformitate 
cu prezenta politica, GDPR, dreptul Uniunii/dreptul intern. Directorul general poate 
desemna in acest sens alte persoane. 

Autoritatea de supraveghere competenta trebuie anuntata/consultata ori de 
cate ori Responsabilul cu protectia datelor are o obligatie legala in acest sens. De 
asemenea, in cazul unui control din partea autoritatii de supraveghere, 
Responsabilul cu protectia datelor este anuntat imediat. 

In relatia cu persoanele vizate, Responsabilul cu protectia datelor este cel 
care se va ocupa direct, avand afisate in acest sens datele de contact pe orice acord. 

Toti angajatii SKEPSIS care lucreaza cu date personale au obligatia de a 
informa imediat Responsabilul cu protectia datelor cu privire la orice incalcare a 
prezentei Politici sau a altor reglementari legale aplicabile in materie despre care au 
luat cunostinta. 
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Prelucrarea abuziva a datelor cu caracter personal va conduce la aplicarea de 
sanctiuni disciplinare, putand fi pedepsita si de legislatia penala in domeniu. 

 

16. RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR  
PERSONALE 

Responsabilul cu protectia datelor poate fi un angajat al SKEPSIS sau poate 
fi desemnat in baza unui contract de servicii. SKEPSIS va desemna un Responsabil 
cu protectia datelor in baza calitatilor profesionale, a cunostintelor de specialitate in 
dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor. 

SKEPSIS va oferi sprijin Responsabilului cu protectia datelor in indeplinirea 
sarcinilor sale, asigurandu-i resursele necesare pentru executarea sarcinilor ce-i 
revin. Responsabilul cu protectia datelor este independent in vederea indeplinirii 
sarcinilor sale, fiind raspunzator direct in fata conducerii SKEPSIS. 

Atunci cand Responsabilul cu protectia datelor se ocupa si de alte sarcini in 
cadrul SKEPSIS, directorul general se va asigura ca acestea nu genereaza un 
conflict de interese. 

Responsabilul cu protectia datelor va avea cel putin urmatoarele sarcini: 

- sa instruiasca angajatii SKEPSIS cu continutul prezentei Politici; 
- monitorizarea respectarii GDPR si a altor dispozitii legale aplicabile; 
- efectuarea de audituri interne; 
- evaluarea impactului asupra protectiei datelor; 
- cooperarea cu autoritatea de supraveghere. 

 
 
17. STOCAREA / ARHIVAREA SI DISTRUGEREA  

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
SKEPSIS se va asigura ca datele cu caracter personal sunt stocate atat timp 

cat informatiile sunt necesare scopului prelucrarii. Astfel, cu titlu de exemplu, 
cand scopul prelucrarii este: 

- „resurse umane” – conform politicii de prelucrare a datelor personale ale 
angajatilor / candidatilor; 

- „publicitate, marketing” - datele pot fi prelucrate si stocate pe perioada 
derularii campaniilor publicitare. 

- “contracte prestari servicii” - datele pot fi prelucrate si stocate pentru 
perioada derularii contractului. 
SKEPSIS va avea in vedere si situatiile prevazute de dreptul Uniunii/dreptul 

intern care reglementeaza situatii in care datele cu caracter personal se arhiveaza 
pentru o perioada mai lunga de timp. Cu titlu de exemplu, datele cu caracter personal 
aflate pe unele documente (contabile, financiare etc.) vor fi stocate atat cat prevede 
legislatia in vigoare. 

La finalul perioadei prelucrarii datelor cu caracter personal, acestea vor fi 
sterse in conditii de siguranta, dupa obtinerea unei autorizatii in acest sens din 
partea directorului general. Exceptie face situatia in care dreptul Uniunii/dreptul 
intern interzic stergerea acestor date. 
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