NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
REGULAMENTUL UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal, precum și libera circulație a acestor date
Namirial S.p.A. prelucrează datele în conformitate cu prevederile Regulamentului European 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum
și libera circulație a acestor date (de acum înainte „Regulamentul UE nr. 2016/679”).
În conformitate cu articolele 13 și 14 din regulamentul menționat anterior sunt furnizate informațiile
privind datele de identificare ale operatorul de date și ale responsabilului cu prelucrarea în contextul
prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la contracte și la prestarea de servicii.
Operatorul de date este NAMIRIAL S.p.A., cu sediul social în Senigallia (AN), Cp 60019, Via Caduti sul
Lavoro nr. 4.
Responsabilul cu protecția datelor (DPO) este Dna. Serena Donegani: s.donegani@namirial.com
Sursa datelor: Datele dumneavoastră au fost colectate de la dumneavoastră prin Banca Românească S.A.,
operatorul asociat al Namirial pentru identificarea dumneavoastră, colectarea și completarea
documentelor necesare solicitării emiterii unui certificat de semnătură digitală fie în cadrul procesului de
înrolare digitală al Băncii, fie în cadrul unei întâlniri ce a implicat prezența dumneavoastră, ca urmare a
solicitării de către dumneavoastră a emiterii unui Certificat de semnătură electronică calificată, prin
trimiterea formularului de aplicare pentru un asemenea certificat emis de Namirial S.P.A.
Tipul de date prelucrate
Datele furnizate și prelucrate de Namirial S.p.A. sunt date cu caracter personal, după cum urmează:
numele și prenumele, adresa, CNP, locul și data nașterii, sexul, cetățenie, locul muncii și funcția în cazul
salariaților băncii, seria și numărul actului de identitate, organul emitent al actului de identitate, data
emiterii și expirării sale, adresa de e-mail sau telefon mobil, semnătura, tipul certificatului de semnătură
electronică și durata de validitate a sa, log-urile/fișierele de acces (incluzând IP) generate de semnarea cu
certificatul de semnătură electronică, imaginea facială și vocea clientului înregistrată în cadrul sesiunii
audio – video pentru clienții Banca Românească S.A. care au solicitat emiterea unui certificat de
semnătură calificată prin aplicația digitală a Băncii. De asemenea, formularul de aplicare va conține
informații despre Banca Românească S.A. și datele de contact ale acesteia.
Scopul prelucrării
Vă informăm că datele cu caracter personal furnizate direct de persoana vizată și/sau colectate prin
completarea formularelor pe hârtie și/sau disponibile pe site-urile web gestionate de Namirial S.p.A., ori
transmise prin operatorul asociat Banca Românească S.A. sunt prelucrate în scopul încheierii contractului
de furnizare a unui certificat de semnatura electronica calificata, contract în care persoana vizată este
parte, precum și pentru executarea prestațiilor contractuale sau furnizarea serviciilor solicitate de Client
sau disponibile pe portalurile administrate de Namirial S.p.A. sau de către intermediarii desemnați de
aceasta, inclusiv pentru activarea serviciului furnizat prin trimiterea unei one time password prin sms
și/sau poștă electronică și/sau aplicație mobilă, precum și în scopuri administrative și contabile legate de
contractele de servicii.*

Furnizarea datelor
Furnizarea datelor din câmpurile marcate cu asterisc („*”) este obligatorie pentru a permite încheierea
contractului sau furnizarea prestațiilor și serviciilor solicitate. Furnizarea datelor din câmpurile marcate cu
asterisc dublu („**”) este obligatorie pentru a permite încheierea contractului sau furnizarea prestațiilor
și serviciilor solicitate numai în cazul utilizării unui sistem de înregistrare audio-video.
Metode de prelucrare și accesul la date
Namirial S.p.A. prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu articolul 6, alin. 1 lit. a), b), c) și
f) din Regulamentul UE 2016/679, în virtutea intereselor sale legitime legate de tipul de activitate
desfășurată și a necesității de a pune în aplicare contractele existente sau măsurile precontractuale
solicitate de persoanele vizate.
Datele colectate pot fi prelucrate în formă agregată în scopuri statistice și pentru a verifica standardele de
calitate ale serviciilor de asistență și întreținere, fiind exclusă, în acest caz, prelucrarea datelor de
identificare.
Datele colectate prin completarea formularelor online sunt prelucrate electronic și pot face obiectul
prelucrării automate prin intermediul sistemelor electronice de management.
Datele pot fi accesate numai de persoanele desemnate în acest scop, instruite și informate în mod
corespunzător cu privire la îndatoririle lor și la activitățile pe care le pot îndeplini cu privire la datele
colectate, care își desfășoară activitatea în numele Namirial și care primesc instrucțiunile și sarcinile
acordate de operatorul de date printr-o scrisoare de numire sau pe baze contractuale ce instituie obligatia
de confidentialitate a datelor.
Operatorul de date va prelucra datele în scopurile indicate mai sus, urmărindu-și interesele legitime care
nu prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanei vizate.
Destinatarii datelor. Comunicarea și eventuala diseminare
Vă informăm că datele referitoare la contract și la activitatea de prestare servicii pot fi comunicate
consultanților comerciali în scopuri administrative și contabile, precum și consultanților juridici pentru
activitati de asistenta sau reprezentare juridica.
De asemenea, vă informăm că datele pot fi comunicate și organelor de poliție sau autorităților judiciare
în scopul constatării sau reprimării infracțiunilor comise de utilizatorii serviciilor electronice, atunci când
este necesar.
Totodată, vă informăm că datele pot fi prelucrate și de către terțe părți, în calitate de Local Registration
Authority sau de Registration Authority Operator sau de către persoanele cu atribuții de gestionare și
arhivare a documentelor pe hârtie și/sau în format digital, desemnate în mod oficial de către Namirial ca
responsabil/sub-responsabil pentru prelucrarea datelor.
Totodată, în ceea ce vă privește datele sunt prelucrate în calitate de operator asociat și de Banca
Românească S.A. pentru titularii de certificate de semnătură electronică calificată care sunt clienți sau
potențiali clienți ai acesteia, respectiv salariații Băncii. Namirial și Banca Românească au încheiat un acord

de prelucrare a datelor în condițiile articolului 26 din Regulamentul UE 2016/679. În acest sens, în calitate
de persoană vizată puteți să va exercitati drepturile privind protecția datelor prevăzute de articolul 15-22
din Regulamentul UE 2016/679 trimițându-ne o solicitare pe următoarele canale:
-

Banca Românească: dpo@brom.ro sau prin apelare telefonica la +40 21 305.9000; +40 21
304.8136

-

Namirial: s.donegani.dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it

Păstrarea și ștergerea datelor cu caracter personal
Namirial S.p.A. va păstra datele persoanelor vizate într-o formă care permite identificarea acestora pentru
o perioadă ce nu depășește atingerea obiectivelor pentru care au fost colectate datele.
Datele privind Certificatele și/sau Identitatea persoanei vizate, vor fi păstrate timp de 20 (douăzeci) de ani
de la încetarea contractului sau de la expirarea sau revocarea Certificatului sau a Identității digitale, în
conformitate cu prevederile legislației italiene, respectiv art. 28, alin. 4 bis din Decr. Leg. 82/2005, cu
modificările şi completările ulterioare (Codul Guvernării Electronice) și art. 7, alin. 8 din DPCM [Decretul
Președintelui Consiliului de Miniștri] din 24 octombrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Dacă scopurile pentru care au fost colectate nu mai sunt valabile, datele strict necesare pentru obligațiile
fiscale și contabile vor fi păstrate pentru o perioadă de 10 (zece) ani, conform reglementărilor în materie.
Jurnalele referitoare la Certificate vor fi păstrate pentru o perioadă de 6 (șase) luni, pentru a asigura
identificarea corectă a fluxului serviciilor.
După aceaste perioade de retenție a datelor, Namirial S.p.A. va șterge datele persoanelor vizate.
Drepturile persoanei vizate
Persoana vizată își poate exercita drepturile prevăzute la art. 15 (Dreptul de acces al persoanei vizate), 16
(Dreptul la rectificare), 17 (Dreptul la ștergerea datelor), 18 (Dreptul la restricționarea prelucrării), 19
(Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea
prelucrării), 20 (Dreptul la portabilitate), 21 (Dreptul la opoziție) și 22 (Dreptul de a refuza procesul
automatizat) din Regulamentul UE 2016/679. De asemenea, pentru operațiunea de prelucrare a datelor,
respectiv transmiterea datelor dumneavoastră de la Banca Românească S.A. la Namirial Sp.A în vederea
emiterii unui certificat de semnătură electronică calificată, realizată în baza consimtamântului
dumneavoastră, aveți dreptul de retragere a consimtamântului în orice moment. Retragerea
consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de
retragerea acestuia.
Vă informăm că exercitarea drepturilor persoanei vizate menționate în articolele de mai sus, cum ar fi
dreptul la ștergerea datelor sau la opoziție, respectă limitele impuse de reglementările de referință (DPCM
din 22 februarie 2016, articolele 56, 57 și DPCM din 24 octombrie 2014, art. 7) privind obligațiile de
păstrare a datelor cu caracter personal.
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute în articolele 15 - 22 din Regulamentul UE 2016/679, mai sus
menționate, în legatura cu operațiunile de prelucrare a datelor realizate de Namirial în calitate de

operator de date, potrivit acestei Note de informare, persoana vizată trebuie să trimită o solicitare scrisă
pe adresa:
Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN)
s.donegani.dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it

Semnătura pentru luarea la cunoștință și acordarea consimțământului

