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Consimțământ de prelucrare și transferul datelor cu caracter Personal
Prin prezenta confirm ca am citit NOTA INFORMATIVA despre Regulamentul (UE) 2016/679
al Parlamentului European și 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 și
despre termenii și definițiile folosite.
Confirm că am înțeles care sunt temeiul, scopurile, drepturile mele și riscurile în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și îmi acord consimțământul pentru prelucra datelor
cu caracter personal de către AB Crewing SRL, având in vedere că aceste prelucrări de date se impun
ca parte contractuala a serviciului la bordul navelor sub managementul clienților/armatori de
nave(conform definiției Convenției MLC 2006). Refuzul de a furniza si prelucra astfel de date
determină imposibilitatea de a căuta si asigura un loc de munca.
Semnând acest formular în cunoștință de cauză îmi acord liber CONSIMŢĂMÂNTUL pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătura cu
contractul de serviciu la bordul navelor.
NOTA INFORMATIVA
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția
datelor) se aplica în toate statele EU începând cu data de 25 mai 2018.
Prin specificul activității, AB Crewing SRL se aliniază prevederilor Regulamentului și a fost înregistrată
cu numărul 16044 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal.
Ce sunt datele cu caracter personal?
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”), în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale;
„Persoană fizică identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect.
Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?
În înțelesul Regulamentului, prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate
asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea.
Care este temeiul prelucrării datelor cu caracter personal?
Temeiul prelucrării este constituit de contractul de serviciu la bordul navelor și prevederile legale
aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătura cu contractul de serviciu la
bordul navelor și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autoritățile
publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari.
Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal?
Colectarea, prelucrarea și stocarea Datelor cu caracter personal se va efectua strict pentru realizarea
scopurilor necesare procesului normal de lucru și pentru o eventuală viitoare colaborare contractuala la
bordul navelor aflate sub managementul clienților AB Crewing SRL.
Aceste scopuri sunt:
• recrutare
• selecție
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plasare (inclusiv obținere vize, brevete/documente diverse pavilion strain, agenturare la
ambarcare / debarcare)
• profilarea si analiza performantei profesionale
• instruire/training
SC AB Crewing SRL, in calitate de agenție de crewing autorizata, nu efectuează comunicări
comerciale către navigatori si/sau aparținătorii acestora in calitate de persoane vizate. Comunicările ce
cad sub incidenta MLC, privind accesul la locuri de munca vacante la bordul navelor si condiții de
îmbarcare nu sunt comunicări comerciale (vânzări de produse sau servicii prin marketing direct, așa
cum sunt ele prevăzute de RGPD).
•

Care sunt datele cu caracter personal care fac subiectul prelucrării? Datele cu caracter personal
sunt considerate a fi unul sau mai multe dintre următoarele:
• Numele / Prenumele, CNP-ul, data și locul de naștere.
• Pașaportul / Cartea de Identitate / Documente și certificate conținând detalii personale.
• Adresa de domiciliu și / sau de corespondență, numărul de telefon fix / mobil, e-mail și / sau
orice alt mod de contact.
• Conturi bancare, salarii.
• Membri ai familiei și datele lor personale, atât copii minori, cat si persoane adulte.
• Contracte de ambarcare.
• Orice alte informații / detalii de persoane care pot fi identificate.
Ce este un Operator ?
„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care,
singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul
intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii
sau în dreptul intern.
Cine este Operatorul? Datele de contact:
AB Crewing SRL
Constanta, Str Pacii nr, 6, tel 0241 551700, fax 0241 618522
AB Crewing SRL a desemnat un Responsabil pentru prelucrarea datelor personale, iar acesta poate fi
contactat la sediu, prin telefonul sau faxul de mai sus sau adresa de email dpo@abcrewing.ro.
Perioada prelucrării: Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata nedeterminata pentru
atingerea scopului sau pana la retragerea consimțământului. In condițiile existentei unor prevederi
legale, consimțământul nu poate fi retras si datele se vor păstra in conformitate.
Ce este consimțământul?
Consimțământul persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și
lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o
acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Transmiterea datelor personale: se va face exclusiv pentru încheierea si îndeplinirea contractelor de
ambarcare la bordul navelor si se poate face către toate tarile aparținând UE sau din afara UE, cu
excepția tarilor supuse embargoului sau specificate in mod expres de către Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau Comisia Europeană. In cazul transferului
se vor obține garanțiile adecvate.
Care sunt drepturile persoanei vizate?
Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale, după
cum urmează:
• Dreptul de acces- dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucram sau nu
datele cu caracter personal care vă privesc.
In cazul in care răspunsul este afirmativ, va vom oferi acces la datele respective și la următoarele
informații:

Ed.1 Rev.1

Pagina 2 din 4

SC AB CREWING SRL

F 05-01

-destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să
le fie comunicate.
-existența unui proces decizional automat.
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter
personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost
transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau
presupune eforturi disproporționate.
• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") dreptul de a solicita să va ștergem datele cu
caracter personal, fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazurilor in care păstrarea
datelor este necesara pentru a duce la îndeplinire prevederi legale sau evidenta
contractelor performate prin intermediul AB Crewing SRL.
• Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta
exactitatea datelor, exceptând situațiile in care drepturile legitime ale operatorului
prevalează asupra celor ale persoanei respective.
• Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa
fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
• Dreptul la opoziție Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop
marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării in orice moment.
Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul
nostru.
Care sunt riscurile și prejudiciile prelucrării datelor cu caracter personal?
Riscurile pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, prezentând grade diferite de probabilitate de
materializare și de gravitate, pot fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal în mod
accidental sau ilegal:
•
distrugerea,
•
pierderea,
•
modificarea,
•
divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise,
stocate sau prelucrate.
Aceste riscuri ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în
care prelucrarea poate conduce la:
• discriminare;
• furt sau fraudă a identității;
• pierdere financiară;
• compromiterea reputației;
• pierderea confidențialității datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional;
• inversarea neautorizată a pseudonimizării;
• privarea de drepturi și libertăți;
• împiedicarea exercitării controlului asupra datelor lor cu caracter personal;
• dezvăluirea originii rasială sau etnică, religiei sau convingerilor filozofice, apartenența
sindicală;
• accesul neautorizat la date biometrice, date privind sănătatea sau privind condamnările penale
și infracțiunile sau măsurile de securitate conexe;
• accesul neautorizat la profile: sunt evaluate aspecte de natură personală, în special analizarea
sau previzionarea unor aspecte privind randamentul la locul de muncă, situația economică,
salarizare;
• accesul neautorizat la starea de sănătate, preferințele sau interesele personale, fiabilitatea sau
comportamentul, locația sau deplasările;
• accesul neautorizat la date cu caracter personal ale unor persoane vulnerabile, în special ale
unor copii; sau prelucrarea implică un volum mare de date cu caracter personal și
afectează un număr larg de persoane vizate.
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AB Crewing SRL are o politica si reguli precise pentru aplicarea Regulamentului 2016/679 al UE si își
asuma responsabilitatea pentru prelucrarea, stocarea, transmiterea datelor personale in conformitate
cu reglementările existente si ia toate masurile necesare si rezonabile pentru protejarea lor si
diminuarea riscurilor de mai sus.
Am implementat si revizuim periodic masurile organizatorice si tehnice de securitate menite sa
reducă riscul de accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate a datelor
personale cu respectarea următoarele principii aplicabile securității informației: confidențialitate,
integritate, disponibilitate, autenticitate, non-repudiere.
Monitorizarea video: Va informam ca la sediul AB Crewing SRL exista un sistem de supraveghere
video echipat cu camere video situate in afara clădirii, pentru prevenirea efracției si altor infracțiuni,
semnalizat corespunzător.
Monitorizarea accesului: Va informam ca la sediul AB Crewing SRL exista proceduri privind
autorizarea si monitorizarea accesului.
Pentru
nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale va puteți adresa
Responsabilului pentru protecția datelor la adresa dpo@abcrewing.ro.
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Subsemnatul_________________________________________________am citit prezenta informare
privind prelucrarea datelor personale. În deplină cunoștință de cauză consimt și autorizez SC AB
Crewing SRL, ca începând de astăzi data_________________sa efectueze prelucrarea datelor mele
personale si ale aparținătorilor, după caz, in scopul prevăzut de prezenta informare, pe durata
nedeterminata sau pana la retragerea expresa, in scris, a consimțământului meu.
Consimțământul meu se extinde și asupra prelucrărilor de date personale puse la dispoziție de
subsemnatul anterior intrării in vigoare a regulamentului general privind prelucrarea datelor personale.

Semnatura:
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