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Aplicabilitate

Această Politică de protecţie a datelor 
(„Politica”) se aplică companiei 
GXO Logistics, Inc., inclusiv tuturor 
filialelor, diviziilor şi altor entităţi 
operaţionale ale acesteia (colectiv, 

„GXO” sau „Compania”). Toţi directorii, 
funcţionarii şi angajaţii GXO şi terţele 
părţi care acţionează în numele 
nostru sunt supuşi şi sunt responsabili 
pentru respectarea cerinţelor acestei 
Politici. În sensul folosit în această 
Politică, termenul „Companie” include 
toate persoanele şi entităţile care  
se supun acestei Politici.

1. Descriere
În desfăşurarea activităţilor sale, GXO 
colectează şi menţine Informaţii 
Confidenţiale, Proprietate Intelectuală 
şi Date cu Caracter Personal. Aceste 
date sunt colectate de la angajaţi, 
clienţi, furnizori şi alte terţe părţi. 
Gestionarea corectă a datelor este 
critică pentru menţinerea încrederii 
tuturor celor cu care facem afaceri. 
Compania se angajează să respecte 
toate legile de confidenţialitate şi de 
protecţie a datelor în vigoare, oriunde 
îşi desfăşoară activitatea.

Dacă legislaţia în vigoare este diferită 
sau are cerinţe mai stricte decât această 
Politică, atunci va prevala legislaţia în 
vigoare. Această Politică nu are ca scop 
crearea nici unor drepturi sau obligaţii 
în plus faţă de cele existente conform 
legislaţiei în vigoare.

2. Definiţii
2.1. Compania: GXO Logistics  
în toate formele sale de activitate, 
angajaţii GXO şi toate celelalte părţi, 
aşa cum sunt definite  
în „Aplicabilitate”.

2.2. Informaţii confidenţiale: 
Informaţii, de orice tip, care nu sunt 
publice sau la dispoziţia publicului. 
Informaţiile Confidenţiale pot include 
planuri de afaceri, liste de clienţi, date 
cu privire la preţuri, informaţii despre 
proceduri sau expertiza companiei.

2.3. Subiectul datelor: O persoană de 
la care se colectează date cu caracter 
personal sau alt tip de date.

2.4. Proprietate intelectuală:  
Bunuri intangibile care sunt produsul 
cunoştinţelor umane. Proprietatea 
intelectuală poate fi concretă  
(de exemplu, lucrări cu drept de autor, 
mărci protejate, invenţii patentate), 
sau abstractă (de exemplu, secrete 
sau idei comerciale).

 2.5. Date cu caracter personal: 
Informaţii, de orice tip, care pot fi 
folosite la identificarea unei persoane 
în mod individual sau în combinaţie cu 
alte informaţii. În funcţie de jurisdicţie, 
datele cu caracter personal pot să 
includă nume, coduri numeri personale 
sau numere de securitate socială, 
numere de permis de conducere sau 
de paşaport, adrese, numere de telefon, 
adrese e-mail, numere de conturi 
bancare, parole sau PIN-uri, date unice 
biometrice sau a stării de sănătate, ori 
răspunsuri la întrebări de siguranţă care 
ar permite accesul la conturile bancare 
ale unei persoane.

3. Standarde de conduită: Date  
cu caracter personal
3.1. Colectare: Colectarea datelor  
cu caracter personal este limitată  
la datele care sunt necesare pentru 
desfăşurarea operaţiunilor Companiei 
şi sunt colectate în mod legitim şi 
legal. Compania furnizează notificări 

adecvate subiecţilor datelor privind 
scopul pentru care sunt colectate 
datele cu caracter personal.

3.2. Utilizare: Cu excepţia cazului în care 
este autorizată prin lege sau consimţită 
de către subiectul datelor, utilizarea 
datelor cu caracter personal de către 
Companie este limitată la scopul pentru 
care datele au fost colectate.

3.3 . Calitate şi păstrare: Compania 
implementează măsuri rezonabile 
pentru a asigura că toate datele cu 
caracter personal colectate şi stocate 
de către Companie sunt corecte  
şi actualizate. Datele cu caracter 
personal trebuie să fie arhivate, şterse 
sau distruse când nu mai sunt necesare 
pentru scopuri legitime sau legea  
nu mai obligă la menţinerea acestora.

3.4. Securitate: Compania va folosi 
controale tehnice şi organizaţionale  
ca să protejeze toate datele cu caracter 
personal pe care le are în posesie 
de dezvăluirea necorespunzătoare, 
accesul sau utilizarea, distrugerea  
sau pierderea neautorizată.

3.5. Divulgare: Compania nu dezvăluie 
sau transmite date cu caracter personal 
nici unei alte persoane sau entităţi,  
cu excepţia cazului în care dezvăluirea 
este autorizată prin lege sau consimţită 
de către subiectul datelor.

3.6.  Drepturile subiectului datelor: 
Compania furnizează subiecţilor 
datelor drepturi corespunzătoare de 
acces, corectare şi ştergere a datelor 
cu caracter personal ce îi privesc,  
pe care Compania le are în posesie.

3.7. Raportarea încălcării securităţi 
datelor: Compania raportează părţilor în 
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cauză şi în intervalul de timp obligatoriu 
orice încălcare a securităţii care implică 
date cu caracter personal, după cum 
este specificat în legislaţia în vigoare.

 4. Standarde de conduită: 
Informaţii confidenţiale  
şi proprietate intelectuală
4.1. Divulgare: Compania dezvăluie 
Informaţii Confidenţiale sau privind 
Proprietatea Intelectuală, intern sau 
extern, strict pe baza principiului  

„ce trebuie ştiut” (need to know) şi după 
cum este necesar pentru desfăşurarea 
activităţii. Aceste informaţii pot să fie 
transmise extern numai când se iau 
măsuri de protecţie corespunzătoare 
cum ar fi acordurile de confidenţialitate.

4.2. Securitate: Compania va folosi 
controale tehnice şi organizaţionale 
ca să protejeze toate informaţiile 
confidenţiale si privind proprietatea 
intelectuală pe care le are în posesie 
de dezvăluirea necorespunzătoare, 
accesul sau utilizarea, distrugerea  
sau pierderea neautorizată.

4.3. Păstrare: Compania arhivează, 
şterge sau distruge Informaţiile 
Confidenţiale de care nu mai are 
nevoie pentru scopuri legitime, 
conform legislaţiei în vigoare  
privind păstrarea datelor.

4.4 . Obligaţie continuă: După 
plecarea din Companie, toate 

persoanele supuse acestei Politici  
au obligaţia continuă de a nu  
dezvălui Informaţiile Confidenţiale  
şi privind Proprietatea Intelectuală  
ale Companiei.

5. Raportarea
Toate persoanele care se supun 
acestei Politici trebuie să raporteze 
imediat orice abateri sau potenţiale 
încălcări ale acestei Politici şi/sau 
ale legilor antitrust în vigoare. GXO 
nu permite adoptarea unor măsuri 
de răzbunare împotriva niciunei 
persoane care, de bună credinţă, 
raportează orice probleme, abateri 
şi/sau potenţiale încălcări ale politicii 
Companiei sau ale legilor în vigoare.

Raportarea se poate face direct  
la Biroul pentru etică şi conformitate, 
la adresa ethics@gxo.com. În plus, 
puteţi vizita site-ul nostru de Etică  
la adresa https://ethics.gxo.com unde 
puteţi găsi opţiuni alternative de 
raportare. Problemele dumneavoastră 
pot fi raportate anonim, cu excepţia 
cazului în care raportarea anonimă 
este interzisă de legislaţia locală  
în vigoare. 

 Informaţii suplimentare şi instrucţiuni cu 
privire la această Politică pot fi obţinute 
de la Biroul pentru etică şi conformitate, 
la adresa ethics@gxo.com. Fără a aduce 
atingere obligaţiei de a proteja şi a nu 
divulga informaţii confidenţiale sau 

proprietare ale companiei menţionate  
în prezenta şi în alte politici ale GXO,  
o persoană nu poate fi trasă  
la răspundere penal sau civil în temeiul 
legilor secretului comercial pentru 
divulgarea secretelor comerciale în mod 
confidenţial către oficiali guvernamentali 
sau către un avocat, atunci când sunt 
dezvăluite exclusiv în scopul raportării 
sau participării la investigarea unei 
presupuse încălcări a legii. Mai mult, 
un angajat care intentează proces 
angajatorului pentru represalii împotriva 
angajatului pentru raportarea unei 
suspiciuni de încălcare a legii, poate să 
dezvăluie secrete comerciale avocatului 
şi în litigiu atâta timp cât informaţiile 
privind secretele comerciale sunt 
depuse sub sigiliu.

6. Excepţii de la Politică
Orice excepţie sau deviere  
de la această Politică trebuie să fie 
aprobată în scris de către Directorul 
de Conformitate al Companiei.

7. Nerespectarea
Nerespectarea acestei Politici poate 
avea consecinţe grave pentru 
Companie şi pentru persoanele 
implicate, inclusiv punerea sub 
urmărire civilă sau penală, amenzi 
şi posibila pedeapsă cu închisoarea. 
Încălcarea acestei Politici poate 
conduce la acţiune disciplinară  
severă, inclusiv încetarea contractului 
de angajare.

Politica privind etica în afaceri
Protecţia datelor 

mailto:ethics%40gxo.com?subject=
mailto:ethics%40gxo.com?subject=

