
 

INFORMARE DESPRE PRELUCRAREA DATELOR 

               
 

 ID-Rov20.1 
   

 
1. Numele și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal 

SECTRAN Kft. [Societatea cu răspundere limitată Sectran] (nr. de înregistrare în Registrul Comerțului: 16-09-016061; cod unic de 
înregistrare: 14313965-2-16; sediul central: H-1033, Budapest, Szentendrei út 89-93.; nr. de telefon: +36 1 784 6830, reprezentant: 
manager Garai Tímea), în cele ce urmează: „SECTRAN”)]. 

 

2. Obiectul procesării datelor cu caracter personal 

Driver Intelligence Database (Baza de date inteligentă a conducătorilor auto, DiDb) 
 

3. Persoanele vizate 

Persoanele vizate sunt conducătorii auto care solicită calitatea de membru DiDb sau care posedă deja această calitate. 
 

4. Scopul procesării datelor cu caracter personal 

Operarea sistemului DiDb, respectiv prezența și figurarea conducătorul auto vizat în cadrul sistemului DiDb. 
 

5. Temeiul juridic al procesării datelor cu caracter personal și informaițile prealabile 

Înainte de începerea prelucrării datelor cu caracter personal, SECTRAN informează persoanele vizate pr in Notificarea privind 
procesarea datelor cu caracter personal și prin Manualul controlului datelor în sistemul DiDb, referitor la obiectul serviciilor oferite (în 
cele ce urmează: Manualul). Manualul este accesibil în birourile de înregistrare DiDb și pe pagina web www.didb.eu SECTRAN 
procesează date cu caracter personal, în vederea atingerii obiectivului de procesare a acestor date, exclusiv cu temeiul legal descris în 
cadrul paragrafului 7 al Manualului. Procesarea datelor este inițiată de către persoana vizată prin înregistrarea în sistemul DiDb. Datele 
provin direct de la persoana vizată – cu excepția datelor referitoarea la sarcina de transport de mărfuri executate, respectiv datele cu 
privire la evenimentele excepționale, legate de executarea transportului, care pot fi asociate cu persoana vizată, devenind date cu 
caracter personal. SECTRAN procesează date cu caracter personal numai în vederea atingerii obiectivului comunicat cu ocazia 
înregistrării datelor, respectiv în vederea exercitării unor drepturi sau a realizării unor obligații, într-o măsură și pentru o perioadă minimă, 
cu excluderea folosirii datelor în scopuri private. SECTRAN nu transmite datele cu caracter personal niciunei terțe părți, cu  excepția 
transmiterii de date cu caracter personal către autorități, cu caracter obligatoriu și impus de lege, în vederea investigării acțiun ilor 
documentate de încălcare a legilor. 

 
6. Categoriile datelor personale procesate și modul de păstrare a evidenței datelor cu caracter personal 

Categoriile datelor personale procesate: date de identificare personală, date de contact, date privind performanța financiară , date privind 
capacitatea profesională de a accepta și de a realiza transporturi, date privind capacitatea oficială de a accepta și de a realiza 
transporturi, date privind cazierul judiciar, în caz de dublu naționalitate date privind documentul de naturalizare, date privind transportul 
de mărfuri, date privind evenimentele excepționale legate de realizarea transportului, respectiv datele cu privire la calitatea de membru 
în sistemul DiDb. Înregistrarea și ținerea evidenței datelor are loc pe bază de hârtie și prin înregistrare mecanică. Pentru descrierea mai 
detaliată a procesului, consultați Manualul. 

 

7. Procesarea datelor cu caracter personal 

SECTRAN are posibilitatea de a apela la prelucrători externi de date, potrivit legislației relevante. SECTRAN va informa persoanele 
vizate cu privire la persoana prelucrătorilor de date cu caracter personal în cadrul Manualului. În funcție de relația sa contractuală cu 
SECTRAN, prelucrătorul de date cu caracter personal are posibilitatea solicitării, înregistrării și modificării elementelor din categoriile de 
date stabilite în cadrul articolului 6. Pentru descrierea mai detaliată a procesului, consultați Manualul. 

  
8. Durata procesării datelor cu caracter personal și termenul-limită al ștergerii datelor cu caracter personal 

Relația de prelucrare a datelor, stabilită între persoana vizată de procesarea datelor și SECTRAN, va continua până la încetarea relației 
juridice, respectiv până la executarea solicitării persoanei vizate cu privire la ștergerea datelor sale cu caracter personal. SECTRAN va 
șterge imediat datele cu caracter personal prelucrate, dacă acestea nu mai sunt necesare (ieșire din sistemul DiDb) în vederea atingerii 
obiectivului în care datele respective au ajuns la cunoștința SECTRAN sau dacă SECTRAN ia cunoștință de faptul că prelucrarea 
datelor respective este ilegală. Ieșirea din sistem atrage obligația de a returna cardul DiDb. Operatorul de date cu caracter personal va 
șterge permanent din sistem persoana vizată. După aceasta, nu mai există posibilitatea reînregistrării conducătorului auto șters din 
sistem. 

 

9. Măsuri privind securitatea datelor cu caracter personal 

Angajații care se ocupă de procesarea datelor cu caracter personal în cadrul departamentelor SECTRAN, precum și angajații 
organismelor care participă la procesarea datelor cu caracter personal sau se ocupă de anumite operații asociate cu aceasta pe baza 
mandatului primit de la SECTRAN sunt obligate să păstreze datele cu caracter personal ca secret comercial și să depună Declarația de 
confidențialitate. Pe lînga aceasta, SECTRAN se ocupă de securitatea datelor, potrivit descrierii din Manual, respectiv ia toate technice 
si organizatorice si aplică dispozițiile de procedură necesare pentru implementarea legislației relevante.  

 

10. Drepturile persoanei în cauză cu privire la procesarea datelor cu caracter personal. Aplicarea drepturilor, căile legale de atac 

Persoana vizată are dreptul de a solicita – prin căile de contact precizate în cadrul paragrafului 1 – procedura referitoare la drepturile sale 
detaliate în cadrul paragrafului 6. al Manualului și poate afla despre posibilitățile sale legale de atac – de apelare la autorități sau la tribunal 
– din același paragraf. 
 
Subsemnatul                                                                                                                           declar că am citit informarea și am luat 
cunoștință de conținutul acestuia. 
 
 

Locul:______________________ Data: ___________ zi ___________lună              an       ___________________________________ 

                Semnătura 

http://www.didb.eu/

