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Notă de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în legătură cu raportările 

privind încălcări ale legii 

  

Deltatel S.R.L., cu sediul social în Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 11, jud. Timiș, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J35/1133/2003, cod fiscal R15434490 („Deltatel” sau „Societatea”), în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind 

libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”), 

vă transmitem prezenta Notă de informare spre a vă oferi, în calitate de persoană vizată, o imagine de 

ansamblu asupra modalității și practicilor noastre cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în 

cadrul raportărilor privind încălcări ale legii, operațiune de prelucrare implementată conform prevederilor 

Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public (“Legea nr. 361/2022”). 

Persoanele vizate de această Notă de informare sunt următoarele: persoana care raportează/sesizează 

conduita inacceptabilă (”Avertizorul”) și persoana raportată („Persoanele vizate”). 

 

1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor vizate va fi realizată pentru unul sau mai multe 

dintre următoarele scopuri: 

a. Implementarea și gestionarea sistemului de raportare a încălcărilor legii; 

b. Facilitarea furnizării informațiilor către Societate cu privire la o suspiciune de încălcare a conformității 

cu legislația aplicabilă în ceea ce privește operațiunile Societății; 

c. Evaluarea faptelor raportate precum și generarea de rapoarte privind rezultatele investigațiilor 

transmise prin sistemul de raportare; 

d. Asigurarea și respectarea drepturilor Societății în fața instanțelor de judecată. 

  

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate 

Pentru scopurile menționate la punctul 1 de mai sus, Deltatel poate prelucra următoarele date cu caracter 

personal („Date cu caracter personal”) referitoare la Persoanele vizate:  

a. Pentru Avertizor: nume, prenume, domiciliu, adresă e-mail, telefon, număr marcă (dacă este angajat 

în cadrul Societății), date identificare (CI, CNP), contextul profesional în care au fost obținute 

informațiile;  

b. Pentru persoana raportată: nume, prenume, funcția deținută, alte date de identificare cunoscute de 

către Avertizor, descrierea faptei susceptibile să constituie o încălcare a legii în cadrul Societății, 

probele deținute în susținerea raportării. 

Dezvăluirea unor categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date care dezvăluie originea 

rasială/etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă/filozofică, date privind sănătatea sau date privind 

viața sexuală ale persoanei fizice, vor fi prelucrate numai în cazul în care sunt relevante pentru investigație. 

3. Temeiul prelucrării Datelor cu caracter personal ale Persoanelor vizate 

Prelucrarea Datelor cu caracter personal ale Avertizorului se va realiza în baza consimțământului acestuia, 

exprimat prin transmiterea în mod voluntar a datelor sale de identificare în cadrul raportării. Astfel, 
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prelucrarea Datelor cu caracter personal se va efectua în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) 

GDPR și anume în baza consimțământului persoanei vizate. 

Notă: Furnizarea Datelor cu caracter personal ale Avertizorului nu este obligatorie, fiind posibilă 

transmiterea unor sesizări în mod anonim. Prin urmare, refuzul de a transmite aceste date nu este 

de natură să atragă niciun fel de consecințe negative pentru Avertizor. 

Datele personale ale persoanei raportate vor fi prelucrate în baza obligației legale a Societății de 

implementare și gestionare a unui sistem de raportare a încălcărilor legii, în conformitate cu prevederile art. 

6 alin. (1) lit. c) GDPR. 

 

4. Transferuri de date, destinatari și temeiul legal al acestor transferuri 

a. Destinatari 

Accesul intern la Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul investigațiilor se acordă strict pe baza 

necesității de cunoaștere a acestor informații. Astfel, vor putea avea acces la date angajații autorizați din 

departamente implicate în analiza și investigarea cazului raportat. 

Accesul extern la Datele cu caracter personal aparține, conform prevederilor legale, următorilor destinatari: 

• autorităților și instituților publice competente să primească și să soluționeze raportări 

referitoare la încălcări ale legii în domeniul lor de competență, potrivit dispozițiilor legale 

aplicabile; 

• Agenția Națională de Integritate (“ANI”); 

• alte autorități și instituții publice cărora ANI le transmite raportările. 

Divulgarea Datelor cu caracter personal ale Avertizorului către terți se va realiza doar în baza 

consimțământului expres al acestuia sau în cazul în care acest lucru este o obligaţie impusă de lege, cu 

respectarea condițiilor şi a limitelor prevăzute de aceasta. 

b. Transferuri transfrontaliere de date 

Datele dumneavoastră Personale nu sunt transferate către state terțe. 

c. Perioade de retenție 

Datele cu caracter personal prelucrate în scopul menționat în prezenta vor fi păstrate în evidența Societății 

doar atât timp cât este necesar și proporțional cu scopul pentru care se prelucrează Datele, dar în orice caz 

nu mai mult de 5 ani de la data finalizarea investigației. 

La sfârșitul perioadei de păstrare aplicabile, Datele personale vor fi șterse sau stocate într-un format ce nu 

permite identificarea Persoanelor vizate, cu excepția cazului în care prelucrarea ulterioară este necesară 

pentru una sau mai multe dintre următoarele scopuri: (i) pentru soluționarea litigiilor începute înainte de 

expirarea perioadei de păstrare; (ii) pentru desfășurarea investigațiilor efectuate intern de companie și/sau 

de autoritățile externe începute înainte de expirarea perioadei de păstrare; (iii) pentru a dat curs solicitărilor 

primite de la autoritățile române/străine înainte de expirarea perioadei de păstrare. 

 
 

5. Drepturile persoanelor vizate 

În baza condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă (GDPR), aveți următoarele drepturi:  



3 

 

a. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a vi se comunica, la cerere, dacă Datele dvs. cu caracter personal 

sunt prelucrate, și dacă da, aveți dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveți dreptul de a obține o 

copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxă 

rezonabilă, în baza costurilor administrative. 

b. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dvs. cu caracter 

personal incorecte. În funcție de scopul prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter 

personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare. 

c. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem Datele cu 

caracter personal. 

d. Dreptul la restricţionare: Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor dvs. cu caracter 

personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate de noi doar în anumite 

scopuri. 

e. Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi Datele dvs. cu caracter personal pe care ni 

le-ați furnizat, în format structurat, comun și care poate fi citit de aparate, și aveți dreptul de a 

transmite aceste date unei alte entități fără obiecții din partea noastră. 

f. Dreptul de a obiecta:  

Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dvs., în orice moment, față de prelucrarea 

datelor dvs. cu caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele 

cu caracter personal. Dacă aveți dreptul la obiecție și vi-l exercitați,  nu vom mai prelucra datele dvs. 

cu caracter personal în scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost.  

Acest drept poate fi invalidat în special dacă prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este 

necesară pentru formalitățile aferente încheierii unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract 

deja încheiat. 

 

Vă rugăm să luați în considerare faptul că drepturile de mai sus pot fi limitate în baza legislației 

naționale aplicabile privind protecția datelor.  

De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

 

6. Date de contact 

Pentru informații suplimentare cu privire la prelucrarea Datelor dvs. personale sau pentru a exercita 

drepturile de mai sus, ne puteți contacta astfel: 

• Prin e-mail: office@deltatelgroup.com sau nicoleta.radu@deltatelgroup.com 

• La sediul social din Timișoara, str. Gh. Lazăr, nr. 11, jud. Timiș 

 

Am luat la cunostinta prezenta Nota de Informare astazi ,................... 

Nume si prenume.......................... 

mailto:office@deltatelgroup.com

