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D E C L A R A Ţ I A    C O N D U C E R I I    S . C .  T C E  S . A .  P L O I E Ş T I  

PRIVIND 

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE 

CU CARACTER PERSONAL 
 

 

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti recunoaşte şi respectă dreptul la viaţa intimă, familială şi 

privată, prelucrarea datelor cu caracter personal desfăşurându-se în conformitate  cu prevederile            

Regulamentului (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).  

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti se obligă să administreze  în condiţii de siguranţă şi 

numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal furnizate de către persoanele vizate, un 

membru al familiei  sau de către terţi şi  cu respectarea următoarelor reguli: 

 prelucrarea datelor  cu caracter personal se face cu  bună credinţă şi în conformitate cu 

dispoziţiile legale în vigoare; 

 colectarea datelor cu caracter personal se realizează în scopuri bine determinate, explicite şi 

legitime, iar completarea ulterioară nu va fi incompatibilă cu aceste scopuri; 

 datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în 

care sunt colectate şi ulterior prelucrate; 

 datele cu caracter personal sunt exacte şi actualizate, după caz; datele inexacte sau incomplete 

sunt şterse sau rectificate, după caz; 

 datele cu caracter personal sunt stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor 

vizate pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate. 

Persoanele vizate sunt informate asupra categoriilor de date care sunt prelucrate, scopul prelucrării şi 

consecinţele refuzului acestora de a furniza datele solicitate. Informarea persoanelor vizate se realizează 

prin intermediul documentelor prin care datele personale sunt colectate şi / sau prin afişarea unei note 

informative la sediul societăţii. 

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti se obligă să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice 

necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de  securitate adecvat, în cadrul operaţiunilor efectuate 

asupra datelor cu caracter personal, atât prin intermediul mijloacelor automate, cât şi prin a celor 

neautomate. Aceste măsuri urmăresc: 

 împiedicarea accesului persoanelor neautorizate la echipamentele de prelucrare a datelor; 

 împiedicarea citirii, copierii, modificării sau eliminării neautorizate a suportului de date, 

introducerii, inspectării, modificării sau ştergerii neautorizate a datelor cu caracter personal; 

 asigurarea că persoanele autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare automată a datelor au 

acces numai la datele pentru care au autorizare; 

 asigurarea controlului introducerii de date (fişierele de acces); 

 împiedicarea  distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, dezvăluirii neautorizată a datelor cu 

caracter personal. 

 S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti se angajează să rezolve petiţiile sau orice alte cereri 

legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Politica  de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal se completează cu prevederile  legale 

în domeniu şi se detaliază în instrucţiuni, proceduri, alte documente interne valabile la nivelul societăţii. 

Politica  de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal  va  fi  comunicată  tuturor  

salariaţilor implicaţi în acest proces  şi  va  fi  analizată  periodic  pentru adecvarea ei  continuă. 
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