CERERE,
Subsemnatul/a ……….………………………………...........................,
în calitate de angajat al UniCredit Bank SA din data de …./…./………
la Sucursala ………………………, localitatea ………….……,
user.......................................
având adresa e-mail ……………………..…..........……@unicredit.ro,
în baza prevederilor cap.V, art.8 – 14 din Statutul Sindicatului
“UNICREDIT” România, aprobat în şedintă publică, prin procesul verbal
din data de 05.12.2008, solicit înscrierea în tabelul membrilor Sindicatului
“UNICREDIT” România, înfiinţat în baza Sentinţei Civile nr.8553 din data
de 18.12.2008 a Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti .
Solicit debitarea automată lunară din venitul brut a sumei de 15 RON
cu titlu de cotizaţie, care va fi vărsată în contul Sindicatului “UNICREDIT”
România nr. RO80CECECT0131RON0697765 deschis la CEC Bank SA
Constanţa.
Vă mulţumesc.
Data:
…../..…/……..

Semnătura:
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Declarație si Acord al Persoanei vizate
Dl./Dna..................................................................................,

user.......................................
in calitate de viitor membru / membru al Sindicatului "UNICREDIT" România, declar ca
am luat cunoștința de informațiile prezentate in prezenta Nota de Informare cu privire la
prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în conformitate cu cadrul legal de
reglementare şi contractual în vigoare.
De asemenea, declar ca sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal in
scopul înscrierii în tabelul membrilor Sindicatului UniCredit România pentru reținerea si
vărsărea cotizației de sindicat pentru care este necesar consimtamantul meu expres si
liber exprimat, prin bifarea casutelor si semnarea prezentului document, după cum
urmează:
□Da □Nu
Înțeleg ca exprimarea acordului cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal
în scopul sus menționat reprezintă opțiunea mea, liber si specific exprimata, fiind
informat pe deplin asupra operațiunilor de prelucrare pentru care mi-am exprimat acordul.

Persoana vizata:
[Nume, Prenume]______________
Semnatura___________________
Data_________________________
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NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL SI DECLARATIA DE ACORD
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR SALE CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date (Legea nr.
677/2001) şi Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 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 UE privind protecția datelor sau RGPD), Sindicatul UniCredit Romania
(denumita in continuare "Sindicatul"), cu sediul în Constanta, str. Stefan cel Mare, nr.
32-34, jud. Constanta ,înfiinţat în baza Sentintei civile nr. 9372/22.07.2016, legal
reprezentată de către Daniela Nicolae, în calitate de Presedinte, are obligaţia să prelucreze
datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în condiţii de
siguranţă, cu bună credinţă şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, exclusiv în
realizarea scopurilor specificate. Sindicatul are calitatea de operator de date cu caracter
personal, fiind înregistrat în Registrul de Evidenţă al Autorităţii Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în baza
Notificării nr. 10964.
1. Operatorul de date cu caracter personal:
Sindicatul UniCredit Romania este un sindicat constituit şi funcţionand conform legilor
din România, care stochează cu bună credinţă datele cu caracter personal ale membrilor
săi în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, legislaţia muncii şi cu alte
reglementări aplicabile, respectând pe deplin principiile prelucrării datelor cu caracter
personal în scopuri legitime, conform Legii nr. 677/2001 şi articolului 5 din
Regulamentul General UE privind protecția datelor.
Operator de date asociat in privința retinerii si platii contizatiei: angajatorul
dumneavoastra- Unicredit Bank
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2. Date cu caracter personal:
În calitatea dumneavoastră de membru al Sindicatului UniCredit Romania, denumita in
continuare si "Persoana vizata" Sindicatul vă informează în mod expres, prin prezenta
Notă de Informare, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din Regulamentul General UE
privind protecția datelor, cu privire la prelucrarea şi stocarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal, în condiţiile descrise în prezenta Notă de Informare, constand in:
-

-

date de identificare, inclusiv in cadrul relatiei de munca: nume, prenume, adresa
de domiciliu, CNP, numar si serie a BI/CI, data angajarii, functia si locul de
munca;
date de contact: adresa de email de serviciu;
date privind cotizatia: cuantum;

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal:
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Sindicat în scopul
înscrierii în tabelul membrilor Sindicatului "UNICREDIT" România precum si de catre
Unicrdit Bank in vederea reținerii si vărsării cotizației de sindicat catre Sindicatul
UniCredit Romania al carui membru sunteti, in baza consimtamantului dumneavoastra in
temeiul prevederilor art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD.
4. Durata prelucrării datelor:
În scopul înscrierii în tabelul membrilor Sindicatului "UNICREDIT" România, datele
dumneavoastra vor fi prelucrare pe durata in care aveti calitatea de membru al
sindicatului.
Datele prelucrate de catre Unicredit Bank in vederea reținerii din salariu a cotizatiei de
sindicat si vărsării cotizației de sindicat catre Sindicatul Unicredit Romania, conform
consimtamantului dumenavoastra,vor fi stocate pe perioada retentiei statului de plata,
respectiv 50 de ani conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea. Datele personale vor
fi stocate in conditii de securitate si protectie a lor în conformitate cu condiţiile şi
prevederile legale.
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5. Persoanele împuternicite/Destinatari/Operator asociat:
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către Unicredit Bank si
Sindicatul Unicredit, conform prevederilor legale, pentru a asigura că acesta/acestia îşi
respectă obligaţiile privind protecţia datelor cu caracter personal.
In cazul în care furnizorul subcontractează o parte din activităţile care implică prelucrarea
de date cu caracter personal, subcontractanţii vor fi supuşi aceloraşi obligaţii în ceea ce
priveşte implementarea măsurilor de securitate, tehnice şi organizatorice prevăzute de
Legea nr. 677/2001 şi de RGPD.
6. Drepturile angajatului în ceea ce priveşte datele sale cu caracter personal:
Dorim să vă informăm, de asemenea, că, potrivit Legii nr. 677/2001 şi articolelor 12-22
din RGPD aveţi următoarele drepturi:
i.
dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal,
ii.
dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră,
iii.
dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;
iv.
dreptul la restricţionarea prelucrării;
v.
dreptul la portabilitatea datelor;
vi.
dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu
caracter personal prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f),
inclusiv crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei
sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care
este învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului;
vii.
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aveti dreptul
de a solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care
produce efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni
de prelucrare a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor
trăsături de personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul
dumneavoastră la locul de munca;
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viii. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau orice instanţe competente.
Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta Sindicatul printr-o solicitare scrisă,
datată şi semnată - în atenţia Sindicatul Unicredit Romania Str. Ştefan cel Mare nr. 32-34.
CONSTANȚA,
cod
poștal
900676
,
sau
prin
e-mail
la
adresa
sindicat.unicredit@unicredit.ro
Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 15 zile de la
primirea acesteia de către Societate, conform Legii 677/2001, iar după data de 25 mai
2018, în termen de 30 zile de la primirea solicitarii de către Societate, conform RGPD.
8. Alte aspecte:
Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele
dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si
organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform
art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.
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