INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PENTRU EMITEREA ABONAMENTELOR DE TRANSPORT
PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

Stimată doamnă/Stimate domnule,
Vă informăm că S.C.BRAICAR S.A. Brăila, în vederea desfășurării activităților comerciale în
domeniul transportului public de călători, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu
Regulamentul General privind Protecția Datelor cu caracter personal 679/2016, denumit în
continuare Regulament.
S.C.BRAICAR S.A. are sediul social in Brăila, Bulevardul Independenței, bloc B2, parter
telefon 0239614401, e-mail braicarsa@yahoo.com, website www.braicar.ro, este înregistrată la
Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J09/276/1998, având CUI/CIF RO 10597853 si este
reprezentată legal de ing. Săndulescu Cornel – Director General.
S.C.BRAICAR S.A , în calitate de operator, definit în Regulament la art.4, pct. 7, efectuează
operațiuni sau seturi de operațiuni, prin care prelucrează datele cu caracter personal ale publicului
călător (angajați, persoane cu handicap, donatori de sânge, veterani, revoluționari, pensionari, elevi
și studenți) primite direct de la aceștia sau indirect, de la organisme/autorități/instituții publice sau de
interes public, (entități cu atribuții în domeniul ocupării forței de muncă si al securității și protecției
sociale, al educației, centrul de transfuzie sanguină, etc.) sau de evaluarea capacității de muncă, de
asistenta medicala sau sociala, etc.
Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal îl reprezintă:
- îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul emiterii abonamentelor de transport public local de
călători (GDPR, art. 6, lit. c),
- îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea
autorității publice cu care este investit operatorul (GDPR, art. 6, lit. e),
- prelucrarea este necesară în scopuri legate de gestionarea serviciilor de asistență socială
(GDPR, art. 9, lit. h).
S.C.BRAICAR S.A are obligația de a administra in condiții de siguranță si numai pentru scopul
specificat, datele personale furnizate.
S.C.BRAICAR S.A nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers
este necesar îndeplinirii scopului mai jos menționat, cu respectarea măsurilor legale de securitate și
confidențialitate a datelor.
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt:
Emiterea și eliberarea abonamentelor de transport public local de călători;
Arhivare, scopuri statistice;
Prevenirea si combaterea săvârșirii infracțiunilor/fraudelor;
Îndeplinirea obligațiilor legale incidente.
Persoanele vizate sunt publicul călător (angajați, persoane cu handicap, donatori de sânge,
veterani, revoluționari, pensionari, elevi și studenți), reprezentanții legali/împuterniciții acestora și
membrii familiilor acestora.
Tipurile de date prelucrate în funcție de scopurile enunțate sunt: nume, prenume, sexul,
locul nașterii, cetățenia, domiciliul, fotografia, codul numeric personal (CNP), seria și numărul actului

de identitate, date medicale, număr dosar pensie, cuantum pensie, denumire instituție școlară, clasa.
Furnizarea datelor personale complete, actualizate si corecte, reprezintă o obligație legală, necesară
pentru îndeplinirea scopurilor specificate mai sus, astfel că furnizarea acestor informații este
obligatorie, iar nerespectarea ei determina imposibilitatea inițierii/derulării seturilor de operațiuni
necesare editării și eliberarii abonamentelor de transport public local de călători, imposibilitatea
îndeplinirii obligațiilor legale incidente ale S.C.BRAICAR S.A si ale dvs.
Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni,
care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.
Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: persoanele vizate, reprezentanții
S.C.BRAICAR S.A, autorități judecătorești, autorități publice centrale și locale, poliție, parchet (în
limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri expres formulate).
Confidențialitatea datelor dvs. personale va fi asigurată de catre S.C.BRAICAR S.A si nu vor
fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezenta informare.
În vederea realizării scopurilor menționate, S.C.BRAICAR S.A va prelucra datele dvs. cu
caracter personal pe toata perioada de desfășurare a activităților de emitere, eliberare și valabilitate
a abonamentelor de transport public local, până în momentul în care dvs., sau reprezentanții dvs.
legali, veți manifesta dreptul de opoziție/ de ștergere. Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a
datelor cu caracter personal, aceste date vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și
necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate, urmând
ca, respectiv fie la data expirării duratei abonamentului, fie la expirarea obligației legale de arhivare
ce revine S.C.BRAICAR S.A în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit
reglementărilor legale in materie, datele sa fie șterse.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizam
metode si tehnologii de securitate, împreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja
datele cu caracter personal colectate.
Nu se fac transferuri de date către o țară terță.
Drepturile persoanelor vizate
Potrivit art. 15 - 21 din GDPR, referitor la Datele cu caracter personal comunicate, beneficiati de:
√ dreptul la informare,
√ dreptul de acces,
√ dreptul la rectificare,
√ dreptul la ștergerea datelor,
√ dreptul la restricționarea prelucrării,
√ dreptul la portabilitatea datelor,
√ dreptul la opoziție si procesul individual automatizat.
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa echipei noastre cu o cerere
scrisă, datată și semnată la adresa oficială menționată mai sus sau vă puteți adresa Responsabilului
cu protecția datelor personale - DPO din cadrul S.C.BRAICAR S.A la adresa de e-mail:
datecontactdpo@gmail.com.
S.C.BRAICAR S.A, poate, dacă este cazul, sa solicite persoanei vizate să pună la dispoziție
informații suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru 28-30,
sector 1, cod postal 010336, București, România, telefon : 031 805 92 11, e-mail
anspdcp@dataprotection.ro în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter
personal încalcă prevederile Regulamentului.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informați cât
mai curand posibil.
Cu deosebita considerație,
Director General
Săndulescu Cornel

