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SCOP

RENAR prelucrează date cu caracter personal referitoare la persoane fizice. Acestea pot reprezenta
date referitoare la clienții, furnizorii, angajații RENAR și alte persoane cu care RENAR a încheiat un
contract sau cu care se află într-o colaborare (de exemplu pe baza unui protocol, acord de colaborare
etc).
Această politică descrie modul în care datele personale trebuie colectate, utilizate, comunicate și
stocate pentru a fi în concordanță cu regulile RENAR referitoare la protecția datelor și, de asemenea,
să îndeplinească prevederile reglementărilor specifice în vigoare.
2.

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor)
Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire
a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor.
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare.
Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a
conformității, cu modificările și completările ulterioare.
SR EN ISO/IEC- 17011:2018 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele de acreditare care
acreditează organisme de evaluare a conformității
3.
3.1

TERMINOLOGIE, DEFINIŢII ȘI PRESCURTĂRI
Terminologie și definiții

Prezentul document utilizează termenii și definițiile din Regulamentul (UE) 2016/679.
4.
4.1

POLITICA
INTRODUCERE

RENAR este o persoană juridică fără scop patrimonial constituită iniţial conform prevederilor Legii
21/1924, personalitatea juridică fiindu-i recunoscută prin Sentinţa Civilă nr. 1966 din 07.08.1990 (dosar
1975/PJ /1990) a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.
RENAR respectă prevederile:
a) Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare.
b) Ordonanței Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de
evaluare a conformității, cu modificările și completările ulterioare.
c) Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008
de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței in ceea ce privește
comercializarea produselor.
d) Standardului de referință pentru organisme de acreditare: SR EN ISO/IEC 17011:2018.
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RENAR desfășoară activitatea de acreditare (activitatea principală) în conformitate cu prevederile art.
5 din Regulamentului (CE) nr. 765/2008.
Pe lângă activitatea de acreditare, RENAR desfășoară și următoarele activități:
- instruiri şi transferuri de cunoştinţe în domeniul acreditării, fără a se constitui în servicii de
consultanţă pentru obţinerea/ menţinerea acreditării,
- participări la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul acreditării,
- cercetare şi dezvoltare în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii şi în alte domenii conexe,
- alte activităţi în legătură directă sau indirectă cu scopul său.
4.2

FURNIZAREA INFORMAȚIILOR LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Parte din responsabilitatea RENAR în relația cu proprii angajați, clienți și colaboratori externi este și
modul în care are grijă de datele personale puse la dispoziție cu ocazia derulării raporturilor
contractuale, dar și cu prilejul viitoarelor colaborări profesionale.
Încrederea clienților și a colaboratorilor externi în serviciile și personalul RENAR este una din
principalele preocupări ale RENAR. În acest sens, pentru a furniza cele mai bune servicii, RENAR se
concentrează pe continua îmbunătăţire în întreaga activitate.
RENAR cunoaște importanța datelor clienților, furnizorilor, angajaților proprii și colaboratorilor externi și
se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului
din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, RENAR
furnizează într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor propriilor
angajați, ale clienților și ale colaboratorilor externi.
RENAR aplică principiile privind protecția datelor cu caracter personal colectate și se angajează ca
aceste date să fie:
 prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, respectând principiile de legalitate, echitate și
transparență;
 colectate în scopuri determinate, explicite și legitime; datele nu vor fi prelucrate ulterior într-un
mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public,
în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată
incompatibilă cu scopurile inițiale;
 adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
prelucrate;
 exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru
asigurarea ca datele cu caracter personal care sunt inexacte să fie șterse sau rectificate fără
întârziere, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate;
 păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu
depașește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv
protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
4.3

DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE DE RENAR

În contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege, al desfăşurării activităţii sale curente și în contextul
îndeplinirii obligaţiilor legale, RENAR poate solicita anumite date cu caracter personal.
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În acest sens, RENAR poate prelucra următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele,
adresa de corespondenţă, telefon, e-mail, semnătura, funcția, datele de identificare din cartea de
identitate, mențiuni referitoare la experiența profesională, atestări, autorizări sau alte date necesare
îndeplinirii scopurilor RENAR.
4.4

SCOPURILE COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RENAR prelucrează date cu caracter personal în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii
scopurilor mai jos menţionate, în condițiile respectării măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate
a datelor.
Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt reprezentate de:
- efectuarea activității de acreditare,
- efectuarea de instruiri şi transferuri de cunoştinţe în domeniul acreditării, fără a se constitui în servicii
de consultanţă pentru obţinerea/ menţinerea acreditării,
- participarea la proiecte şi programe naţionale şi internaţionale în domeniul acreditării,
- efectuarea de activități de cercetare şi dezvoltare în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii şi în
alte domenii conexe,
- alte activităţi în legătură directă sau indirectă cu scopul său,
- derularea activităţii contractuale a RENAR,
- facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de RENAR,
- promovarea activităților desfășurate de RENAR,
- îndeplinirea obligaţiilor legale incidente,
- comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public;
- colectare debite/recuperare debite restante;
- soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine
judecătoreşti etc.
Temeiurile legale pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:
1. Îndeplinirea atribuțiilor legale ale RENAR
2. Încheierea sau executarea unui contract cu clienții, furnizorii, angajații proprii sau colaboratorii
RENAR
3. Atingerea intereselor legitime ale RENAR
4. Îndeplinirea unei sarcini care servește un interesc public
5. Persoana vizată și-a dat consimțământul
4.5

PERSOANE VIZATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Persoanele ale căror date pot fi prelucrate de către RENAR, exclusiv în scopurile mai sus menţionate
sunt:
 clienţii persoane fizice ai RENAR (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg,
reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali,
 reprezentanţii/împuterniciţii/persoanele de contact (clienți, furnizori, prestatori de servicii, etc. actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor/autorităţilor publice,
 angajații RENAR.
RENAR consideră toate datele cu caracter personal colectate ca fiind confidenţiale şi nu le va face
cunoscute terţilor decât în implementarea scopurilor menționate mai sus și în condițiile respectării
reglementărilor aplicabile.
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COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL COLECTATE

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării de către RENAR și pot fi comunicate doar
următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanți legali/împuterniciți ai persoanelor vizate,
reprezentanți RENAR, reprezentanţi/împuterniciţi/persoane de contact ai instituţiilor/autorităţilor publice
și locale, organele de urmărire/cercetare penală, instanțe judecătorești în conformitate cu prevederile
legislației interne și comunitare aplicabile.
Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către RENAR şi nu vor fi furnizate către
terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.
4.7

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RENAR păstrează datele cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu
obligațiile legale specifice domeniului de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile.
4.8

PROTEJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, RENAR utilizează
metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja
datele cu caracter personal colectate.
RENAR are implementat un sistem de management în conformitate cu SR EN ISO/IEC 17011:2018.
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet este urmărită de RENAR, iar în eventualitatea
primirii unei sesizări referitoare la un incident de securitate, RENAR va utiliza proceduri şi măsuri stricte
de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării
datelor personale.
4.9

DREPTURILE CLIENȚILOR ȘI COLABORATORILOR EXTERNI CU PRIVIRE LA DATELE CU
CARACTER PERSONAL

În relaţia cu RENAR, cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea RENAR că prelucrează
datele cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul
de prelucrare;

dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu
caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care:
i. este contestată exactitatea datelor cu caracter personal,
ii. prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricționarea prelucrării,
iii. nu mai este nevoie de datele cu caracter personal colectate, dar sunt solicitate pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță,
iv. persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele
noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor
persoanei vizate;

dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de ștergere fără întârzieri nejustificate a
datelor cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare,
datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
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dreptul de a se opune prelucrării, cu excepția cazului în care se demonstrează că există motive
legitime pentru a prelucra datelor, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților
persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv
profilarea, care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau afectarea în mod similar, cu
excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual
de muncă sau este permisă de lege.

dreptul de portabilitate, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal, care au fost
frunizate în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care
poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

dreptul de a retrage consimțământul acordat în orice moment și în mod gratuit;

dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor
cu Caracter Personal (ANSPDCP);

dreptul de a se adresa justiției în situația în care persoana vizată a suferit un prejudiciu în urma
prelucrării datelor cu caracter personal.
4.10

EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată își exercită drepturile prin trimiterea unei solicitări scrise:
- prin poștă, la adresa: București, sector 3, Calea Vitan nr. 242, România, Sediul RENAR - În atenția
Responsabilului cu protecția datelor
- prin e-mail, la adresa: protectia.datelor@renar.ro

5.

MODIFICĂRI FAȚĂ DE EDIȚIA ANTERIOARĂ

Prezenta politică este un document nou.

6.

ISTORICUL DOCUMENTULUI
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(E) Ovidiu Cantemir DUMITRU, Manager Alina Elena TAINĂ, Director general al
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protecția datelor cu caracter personal

