
NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PENTRU PROGRAMUL PWD ACADEMY 

 

 

 

 

Dragi participanti, 

 

Prezenta Nota de informare vine în urma intentiei Societe Generale Global Solution Centre SA (in continuare „SG GSC 

Romania” sau „Compania”) de a desfasura Programul Academia de Educatie pentru Persoane cu Dizabilitati denumit in 

continuare « Programul ». 

 

Programul vizeaza colaborarea cu organizatii neguvernamentale din România in vederea constituirii unui program de 

instruire destinat persoanelor cu dizabilitati care va fi sponsorizat de Societe Generale Global Solution Centre. 

Programul este in concordanta cu misiunea Societe Generale Global Solution Centre de a promova drepturile persoanelor 

cu dizabilitati. 

 

Obiectivul programului consta in identificarea si sponsorizarea unui partener organizatie neguvernamentala din Romania 

in vederea propunerii si implementarii unui program de formare personalizat si gratuit dedicat persoanelor cu dizabilitati, 

pentru a le ajuta sa dezvolte noi aptitudini, in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii. Pentru mai multe informatii 

referitor la Progam va rog frumos sa consultati Ghidul Solicitantului care acompaniaza prezenta Nota de Informare. 

 

In raport cu entitatile care vor alege sa participe la acest Program, SG GSC Romania va solicita si va prelucra documente 

care contin date cu caracter personal precum :  

1) Datele de identificare ale asociatilor si/sau membrilor Consiliului Director al entitatii asa cum sunt prevazuti in Actul 

Constitutiv al Entitatii sau Statut : nume, prenume, functie ; 

2) Datele de identificare ale beneficiarilor finali ai Solicitantului (UBO), asa cum sunt declarati de catre reprezentantii 

entitatii : nume, prenume, functie (daca difera de datele cu caracter personal de la punctul 1) 

3) Datele de identificare si de contact ale reprezentantilor entitatii : nume, prenume, functie, adresa de email; 

 

SCOPUL PRELUCRARII 

 

Date dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate in urmatorul scop: realizarea verificarilor de integritate asupra 

NGO-ului si persoanele indicate cu sopul de a evita asocierea SG GSC Romania cu entitati/persoane implicate in acte si 

fapte de coruptie, care se regasesc pe liste de sanctiuni internationale si embargo si pentru a preveni riscurile reputationale. 

 

Va asiguram ca SG GSC Romania aplica masuri tehnice si organizatorice pentru a garanta securitatea datelor dvs. și va lua 

toate masurile necesare in vederea asigurarii posibilitatii exercitarii drepturilor ce va apartin, precum si in vederea stergerii 

acestor date atunci cand ele nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost initial prelucrate sau in masura in care dvs. 

va veti exercita dreptul la stergerea datelor. 

 

 

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII 

 

Pentru scopul prevazut in prezenta Nota de Informare, datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în temeiul : 

 

1) interesului legitim de a respecta legea :  

 

SG GSC Romania este supusa legislatiei nationale si internationale in materia Sanctiunilor Internationale si Embargo. 

Aceste prevederi interzic sau limiteaza relatiile commerciale, parteriate, tranzactii cu persoane/entitati care se regasesc pe 

listele de Sanctiuni Internationale (e.g. listele emise de Uniunea Europeana  referitor la entitati sau persoane implicate in 

activitati teroriste). 

Aceste prevederi/interdictii au efect tranfrontalier si se aplica in raport cu entitatile dar si in raport cu persoanele care detin 

sau controleaza aceste entitati. (e.g. daca o entitate este detinuta/controlata de o persoana aflata pe listele de sanctiuni 

internationale). 

Pentru a putea respecta aceste cerinte SG GSC Romania are nevoie sa prelucreze date cu caracter personal ale persoanelor 

mentionate mai sus pentru a se asigura ca aceste persoane nu se regasesc pe listele de Sanctiuni Internationle. 

 

2) interesul legitim de a preveni riscurile reputationale derivate din asocierea brandului Societe Generale.  

 



Grupul Société Générale și SG GSC RO se angajează să își desfășoare activitățile cu cea mai mare integritate și transparență 

și să respecte legile și reglementările în vigoare în toate țările în care operează. In cadrul Programului, SG GSC Romania, 

ca parte a Grupului SG, ar sponsoriza o entitate (in conformitate cu prevederile Programului). Aceasta sponsorizare ar 

implica o asociere a Brandului SG cu entitatea in cauza. SG GSC Romania prelucreaza aceste date cu caracter personal cu 

scopul de a identifica daca entitatea/reprezentantii acesteia nu prezinta riscuri reputationale/ factori negativi precum 

investigatii criminale, coruptie, spalare de bani, trafict de persoane etc.care ar impacta negativ brandul SG. 

 

3) intersul legitim de a respecta cerintelor Grupul Societe Générale : 

 

SG GSC Romania este o subsidiara a Grupului Societe Generale. Ca parte a Grupului Societe Generale, SG GSC Romania 

are nevoie sa implementeze masuri si procese care sa previna riscurile, cu scopul de a  respecta angajamentele luate de 

catre Grupul SG fata de autoritatile de reglementare in vigoare in materie de prevenire a coruptie, respectarea regimului 

sanctiunilor internationale si emabargo, legislatia aplicabila si bunele practici in domeniu. 

 

4) intersul legitim de a asigurara comunicarea eficace pe perioada desfasurarii proiectului cu scopul ducerii la 

indeplinire a acetuia : 

 

Datele de identificare si de contact ale reprezentantilor entitatii (nume, prenume, functie, adresa de email) vor fi prelucrate 

cu scopul de a putea comunica cu entitatile/reprezentatii acestora cu ocazia organizarii Programului (e.g. primirea 

proiectului, clarificari referitor la acesta, anuntarea castigatorilor etc). 

 

 

PERIOADA PENTRU CARE DATELE TALE VOR FI PRELUCRATE DE CATRE SG GSC ROMANIA 

 

Va informam ca datele dvs. personale enumerate in paragrafele anterioare vor fi prelucrate de catre SG GSC Romania in 

acest scop pentru o perioadă de 5 ani de la data la care acestea au fost oferite. Termenul de retentie are in vedere cerintele 

SG GSC Romania de a mentine dovada realizarii diligentelor necesare si de a le prezenta la un eventual control din partea 

autoritatilor nationale si internationale. 

 

DESTINATARII DATELOR 

 

Datele dvs. cu caracter personal mai sus enumerate vor fi colectate si prelucrate in scopul stabilit potrivit prezentei Note 

de Informare  de catre SG GSC Romania si Societe Générale S.A. (Franta). 

 

 

DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR 

 

Va reamintim drepturile pe care le aveti cu privire la datele dvs. personale, in conformitate cu prevederile legale aplicabile 

în materia protectiei datelor cu caracter personal, precum Regulamentul UE 679/2016 (GDPR): 

 Dreptul de acces la date; 

 Dreptul la rectificarea datelor; 

 Dreptul la portabilitatea datelor in limitele stabilite de legislatia aplicabila; 

 Dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

 Dreptul la opozitie ; 

 Dreptul de a va retrage consimtamantul in cazul prelucrarii datelor dvs. efectuate in baza consimtamantului dvs.; 

 Dreptul de a solicita stergerea datelor dvs. personale din bazele de date SG GSC Romania; 

 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor; 

 Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter 

Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti. 

 

Daca doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile mentionate mai sus, va rugam sa contactati 

privacysupport@socgen.com sau direct Ofițerul pentru Protecția Datelor la adresa de e-mail data-protection-

sggscro.eur@socgen.com 

Fata de o astfel de cerere, veti primi un raspuns in maxim 30 de zile, conform cu prevederile Regulamentului UE nr. 

679/2016 (GDPR). 


