
1 | ©2021 GXO. Toate drepturile rezervate

Politica de 
confidenţialitate



2 | ©2021 GXO. Toate drepturile rezervate

Politica privind etica în afaceri
Confidenţialitate

Cuprins
Introducere            3

Definiţii	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3

Domeniul de aplicare          4

Responsabilitate           4

Principiile	de	protecţie	a	datelor	cu	caracter	personal	 	 	 	 	 5

Evidenţa	prelucrării		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6

Drepturile	şi	solicitările	subiectului	datelor	 	 	 	 	 	 	 6

Securitate            7

Confidenţialitate	prin	concepţie	şi	evaluări	ale	impactului	confidenţialităţii	datelor		 7

Limitări	de	partajare	şi	transfer	de	date	 	 	 	 	 	 	 	 8

Instruire	şi	audit	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8

Servicii	de	externalizare	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8

Prelucrare	automatizată	/	Profilare	/	Luarea	deciziilor	şi	marketing	direct	 	 	 9

Modificări	la	acest	standard	de	confidenţialitate	 	 	 	 	 	 9

Anexa	1	–	Contact	cu	Biroul	de	confidenţialitate	 	 	 	 	 	 11

Anexa	2	–	Baza	legală	pentru	prelucrare		 	 	 	 	 	 	 12

Anexa 3 – Cereri ale subiectului datelor        13

Anexa	4	–	Evaluări	ale	impactului	confidenţialităţii	datelor	 	 	 	 	 14



3 | ©2021 GXO. Toate drepturile rezervate

1. Introducere
Această	Politică	de	confidenţialitate	completează	„Politica	
privind	etica	în	afaceri	–	Protecţia	datelor”	a	GXO	Logistics,	
Inc.	Se	aplică	companiei	GXO	Logistics,	Inc.,	inclusiv	
tuturor	filialelor,	diviziilor	şi	altor	entităţi	operaţionale	
ale	acesteia	(colectiv,	„GXO”,	„noi”	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.

2. Definiţii
Cuvintele	sau	abrevierile	utilizate	în	această	Politică	vor	
avea	semnificaţia	care	le	este	dată	în	tabelul	de	mai	jos.
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Luarea automatizată  
a deciziilor (ADM)

Atunci	când	se	ia	o	decizie	care	se	bazează	exclusiv	pe	prelucrarea	automatizată	(inclusiv	profilarea)	
care	produce	efecte	juridice	sau	afectează	semnificativ	o	persoană.	GDPR	interzice	luarea	de	decizii	
automatizată	(cu	excepţia	cazului	în	care	sunt	îndeplinite	anumite	condiţii),	dar	nu	prelucrarea	automatizată

Prelucrarea automatizată

Orice	formă	de	prelucrare	automatizată	a	datelor	cu	caracter	personal	constând	în	utilizarea	datelor	
cu	caracter	personal	pentru	a	evalua	anumite	aspecte	personale	referitoare	la	o	persoană,	în	special	
pentru	a	analiza	sau	prevedea	aspecte	privind	performanţa	persoanei	respective	la	locul	de	muncă,	
situaţia	economică,	sănătatea,	preferinţele	personale,	interesele,	fiabilitatea,	comportamentul,	
localizarea	sau	deplasările.	Profilarea	este	un	exemplu	de	prelucrare	automatizată.

Personalul Companiei Toţi	angajaţii,	lucrătorii,	contractorii,	personalul	temporar,	consultanţii,	directorii,	membrii	şi	alţii.

Consimţământ
Acordul	care	trebuie	dat	în	mod	liber,	specific,	informat	şi	care	trebuie	să	fie	o	indicaţie	fără	echivoc	 
a	dorinţelor	subiectului	datelor,	printr-o	declaraţie	sau	printr-o	acţiune	pozitivă	clară,	semnifică	Acordul	
cu	prelucrarea	datelor	cu	caracter	personal	referitoare	la	acestea.

Operator de date

Persoana	sau	organizaţia	care	determină	când,	de	ce	şi	cum	să	prelucreze	datele	cu	caracter	personal.	
Este	responsabil	pentru	stabilirea	practicilor	şi	politicilor	în	conformitate	cu	GDPR.	GXO	este	
operatorul	de	date	al	tuturor	datelor	cu	caracter	personal	referitoare	la	personalul	GXO	şi	al	tuturor	
datelor cu caracter personal utilizate de GXO în scopurile sale comerciale.

Subiectul datelor
O	persoană	vie,	identificată	sau	identificabilă,	despre	care	deţinem	date	cu	caracter	personal.	Subiecţii	
datelor	pot	fi	cetăţeni	sau	rezidenţi	ai	oricărei	ţări	şi	pot	avea	drepturi	legale	cu	privire	la	datele	lor	 
cu caracter personal.

Evaluarea impactului 
asupra confidenţialităţii 
datelor (DPIA)

Instrumente	şi	evaluări	utilizate	pentru	identificarea	şi	reducerea	riscurilor	unei	activităţi	de	prelucrare	
a datelor.

SEE: Cele	28	de	ţări	din	UE	şi	Islanda,	Liechtenstein	şi	Norvegia

Regulamentul general 
privind protecţia 
datelor(GDPR):

Regulamentul	general	privind	protecţia	datelor	[(UE)	2016/679].	Datele	cu	caracter	personal	sunt	
supuse	garanţiilor	legale	specificate	în	GDPR.

Date cu caracter 
personal:

Orice	informaţie	care	identifică	un	subiect	al	datelor	sau	informaţii	referitoare	la	un	subiect	al	datelor	 
pe	care	le	putem	identifica	(direct	sau	indirect)	numai	din	acele	date	sau	în	combinaţie	cu	alţi	
identificatori	pe	care	îi	deţinem	sau	pe	care	îi	putem	accesa	în	mod	rezonabil.	Datele	cu	caracter	
personal	includ	date	cu	caracter	personal	sensibile	şi	date	cu	caracter	personal	anonimizate,	dar	
exclud	date	anonime	sau	date	care	au	avut	identitatea	unei	persoane	eliminată	definitiv.	Datele	 
cu	caracter	personal	pot	fi	factuale	(de	exemplu,	un	nume,	o	adresă	de	e-mail,	locaţia	sau	data	naşterii)	
sau	o	opinie	despre	acţiunile	sau	comportamentul	acelei	persoane.

Încălcarea datelor  
cu caracter personal

Orice	act	sau	omisiune	care	compromite	securitatea,	confidenţialitatea,	integritatea	sau	disponibilitatea	 
datelor	cu	caracter	personal	sau	garanţiile	fizice,	tehnice,	administrative	sau	organizaţionale	pe	care	
noi	sau	furnizorii	noştri	de	servicii	terţi	le-am	pus	în	aplicare	pentru	a	le	proteja.	Pierderea	sau	accesul,	
divulgarea	sau	achiziţionarea	neautorizată	a	datelor	cu	caracter	personal	este	o	încălcare	a	datelor	 
cu caracter personal.

Confidenţialitate prin 
concepţie

Implementarea	măsurilor	tehnice	şi	organizatorice	adecvate	într-un	mod	eficient	pentru	a	asigura	
conformitatea	cu	GDPR
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Notificări  
de confidenţialitate 
(denumite şi notificări  
de prelucrare echitabilă)

Notificări	separate	care	stabilesc	informaţiile	care	pot	fi	furnizate	subiecţilor	datelor	atunci	când	
Compania	colectează	informaţii	despre	aceştia.	Aceste	notificări	pot	lua	forma	declaraţiilor	 
generale	de	confidenţialitate	aplicabile	unui	anumit	grup	de	persoane	(de	exemplu,	notificările	 
de	confidenţialitate	ale	angajaţilor	sau	politica	de	confidenţialitate	a	site-ului	web)	sau	pot	fi	declaraţii	
de	confidenţialitate	independente	şi	unice,	care	acoperă	prelucrarea	legată	de	un	anumit	scop

Prelucrare şi proces

Orice	activitate	care	implică	utilizarea	datelor	cu	caracter	personal.	Acesta	include	obţinerea,	înregistrarea	
sau	păstrarea	datelor	sau	efectuarea	oricărei	operaţiuni	sau	set	de	operaţiuni	asupra	datelor,	inclusiv	
organizarea,	modificarea,	recuperarea,	utilizarea,	divulgarea,	ştergerea	sau	distrugerea	acestora.	
Prelucrarea	include,	de	asemenea,	transmiterea	sau	transferul	de	date	cu	caracter	personal	către	terţi

Anonimizare sau 
anonimizat

Înlocuirea	informaţiilor	care	identifică	direct	sau	indirect	o	persoană	cu	unul	sau	mai	mulţi	identificatori	
artificiali	sau	pseudonime,	astfel	încât	persoana,	la	care	se	referă	datele	să	nu	poată	fi	identificată	fără	
utilizarea	informaţiilor	suplimentare	care	trebuie	menţinute	separat	şi	sigure

Date cu caracter 
personal sensibile:

Informaţii	care	dezvăluie	originea	rasială	sau	etnică,	opinii	politice,	credinţe	religioase	sau	similare,	
apartenenţa	la	sindicate,	condiţii	de	sănătate	fizică	sau	mentală,	viaţa	sexuală,	orientarea	sexuală,	 
date	biometrice	sau	genetice	şi	date	cu	caracter	personal	referitoare	la	infracţiuni	şi	condamnări.

3. Domeniul de aplicare
Această	Politică	de	confidenţialitate	stabileşte	modul	
în	care	GXO	colectează	şi	întreţine	datele	cu	caracter	
personal	ale	angajaţilor	noştri,	personalului	temporar,	
clienţilor,	furnizorilor	şi	ale	altor	părţi	terţe.

Această	Politică	este	elaborată	în	conformitate	cu	
Regulamentul	general	privind	protecţia	datelor	(UE)	
2016/679	(„GDPR”)	şi	se	aplică	tuturor	datelor	cu	caracter	
personal	(adică	informaţii	referitoare	la	sau	care	identifică	
persoane	individuale	în	viaţă)	în	care	datele	cu	caracter	
personal	sunt	prelucrate	de	către;

•	 	entităţi	sau	întreprinderi	juridice	localizate	în	UE,	chiar	
dacă	prelucrarea	are	loc	în	afara	UE;	şi

•	 	întreprinderi	sau	entităţi	juridice	localizate	în	afara	UE	
atunci	când	o	astfel	de	întreprindere	sau	entităţi	juridice	
comercializează	bunuri	sau	servicii	către	persoane	fizice	
din	UE	sau	se	angajează	în	activităţi	de	monitorizare	 
a	comportamentului	persoanelor	în	UE.

Se	aplică	activităţilor	GXO	în	legătură	cu	angajaţii	săi	din	
UE,	potenţialii	angajaţi,	clienţii,	furnizorii	şi	alte	terţe	părţi	
în	legătură	cu	care	GXO	prelucrează	date	cu	caracter	
personal.

În	măsura	în	care	această	Politică	diferă	de	sau	are	cerinţe	
mai	stricte	decât	GXO	Logistics,	Inc.,	Politica	privind	etica	
în	afaceri	–	Protecţia	datelor,	atunci	această	Politică	şi	
cerinţele	GDPR	vor	prevala.

4. Responsabilitate
Gestionarea	corectă	a	datelor	este	critică	pentru	
menţinerea	încrederii	tuturor	celor	cu	care	facem	afaceri.	
Protejarea	confidenţialităţii	şi	integrităţii	datelor	cu	caracter	
personal	este	o	responsabilitate	critică	pe	care	o	luăm	 
în	permanenţă	în	serios.

Toţi	directorii,	ofiţerii	şi	angajaţii	GXO	şi	părţile	terţe	care	
acţionează	în	numele	nostru	sunt	responsabili	pentru	
respectarea	acestei	Politici	şi	trebuie	să	implementeze	
practici,	procese,	controale	şi	instruire	adecvate	pentru	 
a	asigura	o	astfel	de	conformitate.

Directorul	de	Conformitate	este	responsabil	pentru	
supravegherea	acestei	Politici	de	confidenţialitate	şi	
elaborarea	politicilor	conexe	şi	a	liniilor	directoare	de	
confidenţialitate	şi	poate	fi	contactat	prin	intermediul	
ethics@gxo.com

Directorul	de	Conformitate	este	susţinut	în	aceste	activităţi	
de	către	Biroul	pentru	confidenţialitate.	Acesta	poate	 
fi	contactat	la	adresa	gdpr@gxo.com

Fiecare	ţară/unitate	de	afaceri	are	un	ofiţer	de	confidenţialitate	
desemnat.	Identitatea	acestuia	vă	va	fi	comunicată	de	către	
partenerul dvs. local de resurse umane.

Contactaţi	Biroul	pentru	confidenţialitate	sau	ofiţerul	
dvs.	de	confidenţialitate	local	dacă	aveţi	întrebări	sau	
nelămuriri	cu	privire	la	gestionarea	datelor	cu	caracter	
personal	sau	conformitatea	cu	GDPR.

Trebuie	să	contactaţi	întotdeauna	Biroul	pentru	
confidenţialitate	şi	ofiţerul	local	de	confidenţialitate	

mailto:ethics%40gxo.com?subject=
mailto:gdpr%40gxo.com?subject=
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dacă	consideraţi	că	a	avut	loc	o	încălcare	a	datelor	cu	
caracter	personal	(consultaţi	secţiunea	8.2)	sau	dacă	aţi	
primit o cerere de la un subiect al datelor de exercitare 
a	drepturilor	(consultaţi	secţiunea	7)	şi	pentru	celelalte	
chestiuni	enumerate	la	Anexa	1.

5. Principiile de protecţie a datelor cu caracter personal
Trebuie	să	respectăm	principiile	de	protecţie	a	datelor	cu	
caracter	personal	atunci	când	prelucrăm	date	cu	caracter	
personal. Principiile sunt:

5.1. Legalitate, corectitudine şi transparenţă
Datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod 
legal,	echitabil	şi	transparent	în	raport	cu	subiectul	datelor.

5.2. Legalitate şi corectitudine:
Puteţi	să	colectaţi,	să	prelucraţi	şi	să	partajaţi	date	cu	caracter	
personal	numai	în	mod	corect	şi	legal	şi	în	scopuri	specificate.	
Aceste	restricţii	nu	sunt	menite	să	împiedice	prelucrarea,	dar	
ne	asigură	că	prelucrăm	datele	cu	caracter	personal	în	mod	
echitabil	şi	fără	a	afecta	în	mod	negativ	subiectul	datelor.

Puteţi	prelucra	date	numai	dacă	este	pentru	unul	dintre	
scopurile	legale.	Acestea	sunt	enumerate	în	Anexa	2.

În	cazul	în	care	consimţământul	subiectului	datelor	este	
baza	legală	pentru	prelucrare,	acest	consimţământ	
trebuie	să	fie	explicit,	ceea	ce	înseamnă	că	subiecţii	
datelor	trebuie	să	îşi	indice	în	mod	clar	acordul	printr-o	
declaraţie	sau	bifând	o	casetă.	Casetele	bifate	în	prealabil,	
tăcerea	sau	inactivitatea	nu	reprezintă	o	confirmare	a	
consimţământului	subiectului	datelor.	

5.3. Transparenţă (notificarea subiecţilor datelor):
GDPR	cere	operatorilor	de	date	să	furnizeze	informaţii	
detaliate	şi	specifice	subiecţilor	datelor	(indiferent	dacă	
informaţiile	au	fost	colectate	direct	de	la	subiectul	datelor	
sau	din	alte	părţi)	despre;

•	 Cine	este	operatorul	de	date;

•	 Ce	date	cu	caracter	personal	sunt	colectate;

•	 Cum	şi	de	ce	vor	fi	prelucrate;

•	 Cui	vor	fi	divulgate;

•	 Cum	le	vom	proteja;	şi

•	 Cât	timp	le	vom	păstra.

Astfel	de	informaţii	trebuie	furnizate	prin	intermediul	
notificărilor	de	confidenţialitate	corespunzătoare.

Trebuie	să	furnizăm	aceste	informaţii	prin	intermediul	
notificărilor	de	confidenţialitate	care	trebuie	prezentate	
atunci	când	subiectul	datelor	furnizează	pentru	prima	
dată	datele	cu	caracter	personal.	Notificările	trebuie	să	fie	
concise,	transparente,	inteligibile,	uşor	accesibile	şi	într-un	
limbaj	clar	şi	simplu,	astfel	încât	subiectul	datelor	să	le	
poată	înţelege	cu	uşurinţă.

Aceasta include datele cu caracter personal pe care  
le	colectăm	în	scopuri	de	resurse	umane	şi	ocuparea	 
forţei	de	muncă.

5.4. Limitarea scopului
Datele cu caracter personal trebuie colectate numai 
în	scopuri	specificate,	explicite	şi	legitime.	Nu	trebuie	
prelucrate	suplimentar	în	niciun	fel	incompatibil	 
cu aceste scopuri.

Nu	puteţi	utiliza	datele	cu	caracter	personal	în	scopuri	
noi,	diferite	sau	incompatibile	faţă	de	cele	declarate	când	
au	fost	obţinute	pentru	prima	dată,	cu	excepţia	cazului	
în	care	aţi	informat	subiectul	datelor	cu	privire	la	noile	
scopuri	şi	aceştia	şi-au	oferit	consimţământul,	acolo	unde	
este necesar.

5.5. Minimizarea datelor
Datele	cu	caracter	personal	trebuie	să	fie	adecvate,	
relevante	şi	limitate	la	ceea	ce	este	necesar	în	raport	 
cu scopurile pentru care sunt prelucrate.

Puteţi	colecta	numai	date	cu	caracter	personal	de	care	
aveţi	nevoie	pentru	îndatoririle	dvs.	de	serviciu:	 
nu	colectaţi	date	excesive.

Trebuie	să	vă	asiguraţi	că	atunci	când	datele	cu	caracter	
personal	nu	mai	sunt	necesare	în	scopurile	specificate,	
acestea	sunt	şterse	sau	anonimizate	în	conformitate	 
cu	legile	sau	liniile	directoare	aplicabile.
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5.6. Acurateţe
Datele	cu	caracter	personal	trebuie	să	fie	exacte	şi	
actualizate.	Trebuie	corectate	sau	şterse	fără	întârziere	
atunci	când	sunt	inexacte.	Trebuie	să	verificaţi	acurateţea	
oricăror	date	cu	caracter	personal	la	punctul	de	colectare	
şi	la	intervale	regulate	ulterior.	Trebuie	să	luaţi	toate	
măsurile	rezonabile	pentru	a	distruge	sau	a	modifica	
datele	cu	caracter	personal	inexacte	sau	învechite.

5.7. Limitarea păstrării.
Datele	cu	caracter	personal	nu	trebuie	păstrate	într-o	
formă	identificabilă	mai	mult	decât	este	necesar	pentru	
scopurile pentru care datele sunt prelucrate.

Nu	trebuie	să	păstraţi	datele	cu	caracter	personal	într-o	
formă	care	permite	identificarea	subiectului	datelor	mai	
mult decât este necesar pentru scopul sau scopurile 
legitime	de	afaceri	pentru	care	au	fost	colectate	iniţial,	
inclusiv	în	scopul	îndeplinirii	oricăror	cerinţe	legale,	
contabile sau de raportare.

Compania	va	menţine	politici	şi	proceduri	de	păstrare	
pentru	a	se	asigura	că	datele	cu	caracter	personal	sunt	
şterse	după	un	timp	rezonabil	pentru	scopurile	pentru	
care	au	fost	deţinute,	cu	excepţia	cazului	în	care	o	lege	
impune	păstrarea	acestor	date	pentru	un	timp	minim.

5.8. Drepturile şi cererile subiectului datelor.
Datele	cu	caracter	personal	trebuie	puse	la	dispoziţia	
subiectului	datelor	şi	acestora	li	se	permite	exercitarea	
anumitor	drepturi	în	legătură	cu	datele	lor	cu	caracter	
personal.	(Consultaţi	Secţiunea	7	de	mai	jos).

5.9. Securitate, integritate şi confidenţialitate.
Datele	cu	caracter	personal	trebuie	prelucrate	într-un	
mod	care	să	asigure	securitatea	acestora	prin	utilizarea	
măsurilor	tehnice	şi	organizatorice	adecvate	pentru	 
a	proteja	împotriva	prelucrării	neautorizate	sau	ilegale	 
şi	împotriva	pierderii,	distrugerii	sau	deteriorării	
accidentale.	(Consultaţi	Secţiunea	8	de	mai	jos).

5.10. Limitarea transferului.
Datele	cu	caracter	personal	nu	trebuie	transferate	într-o	
altă	ţară	fără	a	exista	garanţii	adecvate.	(Consultaţi	
Secţiunea	10	de	mai	jos).

6. Evidenţa prelucrării
GDPR	ne	cere	să	păstrăm	evidenţe	complete	şi	exacte	ale	
tuturor	activităţilor	noastre	de	prelucrare	a	datelor.	Sunteţi	res-
ponsabil	pentru	asigurarea	păstrării	înregistrărilor	corporative	
corecte	care	reflectă	procesul	nostru	de	prelucrare	în	conformi-
tate	cu	liniile	directoare	de	păstrare	a	înregistrărilor	Companiei.

Aceste	înregistrări	trebuie	să	includă	numele	şi	detaliile	 
de	contact	ale	operatorului	de	date,	descrieri	clare	ale	
tipurilor	de	date	cu	caracter	personal,	tipuri	de	subiecţi	
de	date,	activităţi	de	prelucrare,	scopuri	de	prelucrare,	
destinatari	terţi	ai	datelor	cu	caracter	personal,	locaţii	de	
stocare	a	datelor	cu	caracter	personal,	transferuri	de	date	cu	
caracter	personal,	perioada	de	păstrare	a	datelor	cu	caracter	
personal	şi	o	descriere	a	măsurilor	de	securitate	în	vigoare.

Aceste	înregistrări	de	prelucrare	a	datelor	sunt	gestionate	
de	Biroul	pentru	confidenţialitate.	Cu	toate	acestea,	sunteţi	
responsabil	pentru	asistarea	Biroului	pentru	confidenţialitate,	
după	cum	este	necesar,	în	crearea	şi	menţinerea	acestor	
înregistrări	de	prelucrare	a	datelor	şi	trebuie	să	informaţi	
Biroul	pentru	confidenţialitate	cu	privire	la	orice	noi	activităţi	
de	prelucrare	sau	modificări	în	activităţile	de	prelucrare.

7. Drepturile şi solicitările subiectului datelor
Persoanele	ale	căror	date	cu	caracter	personal	le	prelucrăm	
sunt	denumite	în	GDPR	subiecţi	de	date.	Subiecţii	de	date	au	
drepturi	cu	privire	la	modul	în	care	gestionăm	datele	lor	cu	
caracter	personal.	Aceste	drepturi	sunt	enumerate	integral	în	
Anexa 3.

Dacă	primiţi	o	cerere	de	la	un	subiect	de	date	în	legătură	 
cu	prelucrarea	datelor	lor	cu	caracter	personal,	trebuie	 
să	urmaţi	procedura	de	acces	a	subiecţilor	şi	să	înregistraţi	
solicitarea	la	Biroul	pentru	confidenţialitate	şi	la	ofiţerul	dvs.	 
de	confidenţialitate	local,	raportând	la	gdpr@gxo.com – 
Indicaţi	în	titlul	e-mailului	–	Solicitare de accesare a subiectului 
datelor cu caracter personal

Biroul	pentru	confidenţialitate	vă	va	sfătui	şi	vă	va	ajuta	 
în	legătură	cu	răspunsul	la	cerere.	Cererilor	privind	datele	
subiecţilor	trebuie	să	li	se	răspundă	în	termen	de	30	 
de	zile	calendaristice.	Trebuie	să	verificaţi	identitatea	unei	
persoane	care	solicită	date	în	conformitate	cu	oricare	
dintre	drepturile	enumerate	mai	sus	(nu	permiteţi	terţilor	
să	vă	convingă	să	divulgaţi	date	cu	caracter	personal	fără	
autorizarea	corespunzătoare).
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8. Securitate
8.1. Măsuri de securitate tehnică şi organizaţională
Trebuie	să	punem	în	aplicare	măsuri	tehnice	şi	
organizaţionale	adecvate	pentru	a	ne	asigura	că	sistemele	
noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal 
sunt	sigure	şi	respectă	principiile	de	protecţie	a	datelor.	
Nivelul	de	securitate	necesar	trebuie	să	ia	în	considerare	
tehnologiile	de	ultimă	oră,	costul	implementării	şi	natura,	
domeniul	de	aplicare,	contextul	şi	scopul	prelucrării.	
Astfel	de	măsuri	pot	include;

•	 	Anonimizarea	sau	pseudonimizarea	şi	criptarea	datelor	
cu caracter personal

•	 	Capacitatea	de	a	asigura	confidenţialitatea,	
integritatea,	disponibilitatea	şi	rezilienţa	sistemelor	 
şi	serviciilor	de	prelucrare

•	 	Capacitatea	de	a	menţine	şi	restabili	disponibilitatea	 
şi	accesul	la	datele	cu	caracter	personal

•	 	Un	proces	pentru	testarea	şi	evaluarea	regulată	a	eficienţei	
datelor cu caracter personal. 

•	 	Trebuie	să	respectaţi	Politicile	GXO	privind	securitatea	
informaţiilor	în	legătură	cu	datele	cu	caracter	personal.

8.2. Raportarea încălcării datelor
GDPR	cere	operatorilor	de	date	să	notifice	orice	încălcare	
a	datelor	cu	caracter	personal	autorităţii	de	reglementare	
aplicabile	şi,	în	anumite	cazuri,	subiectului	datelor	 
în	termen	de	72	de	ore	de	la	constatarea	încălcării.

O	încălcare	a	datelor	cu	caracter	personal	este	un	act	
sau	o	omisiune	care	are	ca	rezultat	pierderea	sau	accesul,	
divulgarea	sau	achiziţionarea	neautorizată	a	datelor	 
cu caracter personal.

Am	instituit	proceduri	pentru	a	face	faţă	oricărei	suspiciuni	
de	încălcare	a	datelor	cu	caracter	personal	şi	vom	notifica	
subiecţii	datelor	sau	orice	autoritate	de	reglementare	
aplicabilă	în	cazul	în	care	ni	se	cere	legal	să	facem	 
acest lucru.

Dacă	ştiţi	sau	suspectaţi	că	a	avut	loc	o	încălcare	a	datelor	
cu	caracter	personal;

•	 	Raportaţi	imediat	abaterile	sau	potenţialele	încălcări	la	
gdpr@gxo.com	–	Indicaţi	în	titlul	e-mailului	–	Potenţială 
încălcare a datelor cu caracter personal

•	 	Contactaţi	Biroul	pentru	confidenţialitate	şi	ofiţerul	dvs.	
de	confidenţialitate	local.

•	 Nu	încercaţi	să	investigaţi	singur	problema.

•	 	Păstraţi	toate	dovezile	referitoare	la	posibila	încălcare	 
a datelor cu caracter personal.

9. Confidenţialitatea prin concepţie şi evaluarea 
impactului protecţiei datelor (DPIA)
Ni	se	cere	să	implementăm	măsuri	de	confidenţialitate	
prin	concepţie	atunci	când	prelucrăm	date	cu	caracter	
personal,	prin	implementarea	măsurilor	tehnice	şi	
organizaţionale	adecvate	(cum	ar	fi	anonimizarea)	într-un	
mod	eficient,	pentru	a	asigura	respectarea	principiilor	 
de	confidenţialitate	a	datelor.

Trebuie	să	evaluaţi	ce	măsuri	de	confidenţialitate	prin	
concepţie	pot	fi	implementate	pe	toate	programele/
sistemele/procesele	care	prelucrează	datele	cu	caracter	
personal,	ţinând	cont	de	următoarele:

(a)	tehnologia	de	ultimă	oră;

(b)	costul	implementării;

(c)		natura,	domeniul	de	aplicare,	contextul	şi	scopurile	
prelucrării;	şi

(d)	riscurile	de	probabilitate	şi	severitate	variate	pentru	
drepturile	şi	libertăţile	subiecţilor	datelor,	pe	care	le	
prezintă	prelucrarea.

Operatorii	de	date	trebuie	să	efectueze,	de	asemenea,	
evaluări	ale	impactului	confidenţialităţii	datelor	(DPIA)	
în	ceea	ce	priveşte	prelucrarea	cu	risc	ridicat	şi	atunci	
când	implementează	programe	majore	de	schimbare	
de	sistem	sau	de	afaceri	care	implică	prelucrarea	datelor	
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cu	caracter	personal.	Trebuie	să	contactaţi	Biroul	pentru	
confidenţialitate	pentru	a	stabili	dacă	este	necesar	 
un	DPIA	dacă	desfăşuraţi	aceste	activităţi.

Detaliile DPIA sunt în Anexa 4.

10. Limitări de partajare şi transfer de date
Datele	cu	caracter	personal	trebuie	să	fie	partajate	cu	terţi	
numai	dacă	au	fost	puse	în	aplicare	garanţii	 
şi	aranjamente	contractuale.

10.1. Partajarea datelor în cadrul grupului de companii GXO
Puteţi	partaja	datele	cu	caracter	personal	pe	care	le	
deţinem	altui	angajat,	agent	sau	reprezentant	al	Grupului	
GXO	(care	include	filialele	noastre	şi	compania	noastră	
de	holding	finală	împreună	cu	filialele	sale)	numai	dacă	
destinatarul	are	nevoie	să	cunoască	aceste	informaţii	 
în	legătură	cu	locul	de	muncă.

Pentru	transferurile	de	date	cu	caracter	personal	în	cadrul	
Grupului	GXO	avem	un	acord	de	partajare	a	datelor	între	
grupuri	care	reglementează	aceste	transferuri,	chiar	dacă	
acestea	se	află	în	afara	UE,	către	companiile	GXO	din	
Statele	Unite	ale	Americii.	Dacă	vi	se	cere	să	transferaţi	
informaţii	în	afara	UE	către	o	altă	ţară	decât	Statele	
Unite	ale	Americii,	trebuie	să	contactaţi	Biroul	pentru	
confidenţialitate.

10.2. Partajarea datelor cu terţi
Puteţi	partaja	datele	cu	caracter	personal	pe	care	 
le	deţinem	cu	terţi	(în	afara	GXO),	cum	ar	fi	furnizorii	
noştri	de	servicii,	dacă	aceştia	au	nevoie	să	cunoască	
informaţiile	în	scopul	furnizării	serviciilor	şi	au	un	contract	
scris	complet	executat	care	conţine	clauze	privind	terţii	
aprobate de GDPR.

10.3. Transferuri de date în afara UE
GDPR	restricţionează	transferurile	de	date	către	ţări	 
din	afara	SEE	pentru	a	se	asigura	că	nivelul	de	protecţie	 
a	datelor	garantat	persoanelor	de	GDPR	nu	este	subminat.	
Un	transfer	are	loc	atunci	când	datele	cu	caracter	personal	
sunt	trimise	dintr-o	ţară	din	UE	către	o	ţară	care	nu	face	
parte	din	UE.

Puteţi	transfera	date	cu	caracter	personal	în	afara	SEE	
numai	dacă	se	aplică	una	dintre	următoarele	condiţii:

(a)		transferul	se	face	către	o	companie	GXO	din	Statele	Unite	
ale	Americii	şi	destinatarul	are	o	nevoie	legată	de	locul	 
de	muncă	de	a	deţine	datele	cu	caracter	personal	sau

(b)		transferul	este	către	o	terţă	parte	şi	aveţi	confirmarea	
de	la	Biroul	pentru	confidenţialitate	că	există	
garanţii	adecvate	şi	că	subiectul	datelor	şi-a	acordat	
consimţământul	pentru	transferul	propus	după	ce	
a	fost	informat	despre	orice	riscuri	potenţiale.	Sau	
transferul	este	necesar	din	unul	dintre	celelalte	motive	
stabilite	în	GDPR,	inclusiv	executarea	unui	contract	
între	noi	şi	subiectul	datelor,	motive	de	interes	public,	
pentru	a	stabili,	exercita	sau	apăra	acţiuni	în	justiţie	
sau	pentru	a	proteja	interesele	vitale	ale	subiectului	
datelor,	în	cazul	în	care	subiectul	datelor	este	incapabil	
fizic	sau	legal	să	îşi	acorde	consimţământul	şi,	în	unele	
cazuri	limitate,	pentru	interesul	nostru	legitim.

11. Instruire şi audit
Ni	se	cere	să	ne	asigurăm	că	toţi	angajaţii	GXO	relevanţi	
au	urmat	o	instruire	adecvată	pentru	a	le	permite	 
să	respecte	legile	privind	confidenţialitatea	datelor.	 
De	asemenea,	trebuie	să	testăm	în	mod	regulat	sistemele	
şi	procesele	noastre	pentru	a	evalua	conformitatea.	
Trebuie	să	finalizaţi	toate	instruirile	obligatorii	privind	
confidenţialitatea	datelor	care	v-au	fost	alocate.

Trebuie	să	revizuiţi	periodic	toate	sistemele	şi	procesele	
aflate	sub	controlul	dvs.	pentru	a	vă	asigura	că	respectă	
prezenta	Politică	de	confidenţialitate	şi	să	verificaţi	dacă	
există	controale	şi	resurse	adecvate	de	guvernanţă	 
pentru	a	asigura	utilizarea	şi	protecţia	corectă	a	datelor	 
cu caracter personal.

12. Servicii de externalizare
Când	trebuie	să	externalizăm	serviciile	către	o	terţă	parte,	
cum	ar	fi	furnizorii	de	servicii	IT,	sau	să	angajăm	furnizori	 
de	servicii	cloud	care	implică	prelucrarea	datelor	 
cu	caracter	personal,	aceasta	va	declanşa	consideraţii	
privind	protecţia	datelor.	De	obicei,	furnizorii	de	servicii	
vor	acţiona	ca	procesatori	şi	trebuie	să	fie	pus	în	aplicare	
un acord scris cu procesatorul.
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13. Prelucrare automată / Profilare / Luarea deciziilor  
şi marketing direct
GDPR	are	reguli	stricte	în	ceea	ce	priveşte	prelucrarea	
automată,	luarea	deciziilor	şi	profilarea.	Puteţi	desfăşura	
activităţi	de	prelucrare	automată	numai	după	consultarea	
Biroului	pentru	confidenţialitate	şi	după	încheierea	unui	
DPIA.

În	mod	similar,	există	reguli	specifice	cu	privire	 
la	marketingul	direct.	Campaniile	de	marketing	direct	
trebuie	întreprinse	numai	după	consultarea	Biroului	
pentru	confidenţialitate	şi	după	încheierea	unui	DPIA.

14. Modificări la acest standard de confidenţialitate
Ne	rezervăm	dreptul	de	a	modifica	această	Politică	de	
confidenţialitate	în	orice	moment,	fără	notificare	prealabilă.

Această	Politică	de	confidenţialitate	nu	anulează	nicio	
lege	şi	reglementare	naţională	aplicabilă	privind	
confidenţialitatea	datelor	în	ţările	în	care	operează	GXO	 
şi	anumite	ţări	pot	avea	diferenţe	localizate	la	acest	
standard	de	confidenţialitate,	care	sunt	disponibile	 
la	cererea	Biroului	pentru	confidenţialitate.

Acest	standard	de	confidenţialitate	a	fost	modificat	ultima	
dată	la	2	august	2021.
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Anexa 1

Trebuie	să	contactaţi	întotdeauna	Biroul	pentru	
confidenţialitate	în	următoarele	circumstanţe:

(a)	dacă	nu	sunteţi	sigur	de	baza	legală	pe	care	vă	bazaţi	
pentru a prelucra datele cu caracter personal (inclusiv 
interesele	legitime	utilizate	de	Companie)	(consultaţi	
Secţiunea	5	şi	Anexa	2);

(b)	dacă	trebuie	să	vă	bazaţi	pe	consimţământ	şi/sau	trebuie	să	
obţineţi	consimţământul	(consultaţi	Secţiunea	5.2	şi	Anexa	2);

(c)	dacă	aveţi	nevoie	să	redactaţi	notificări	de	
confidenţialitate	(consultaţi	Secţiunea	5.3);

(d)	dacă	nu	sunteţi	sigur	cu	privire	la	perioada	de	păstrare	
a	datelor	cu	caracter	personal	prelucrate	(consultaţi	
Secţiunea	5.7);

(e)	dacă	nu	sunteţi	sigur	cu	privire	la	ce	măsuri	de	securitate	
sau	alte	măsuri	trebuie	să	implementaţi	pentru	a	proteja	datele	
cu	caracter	personal	(consultaţi	Secţiunea	8.1	de	mai	jos);

(f)	dacă	a	existat	o	încălcare	a	datelor	cu	caracter	personal	
(Secţiunea	8.2);

(g)	dacă	nu	sunteţi	sigur	pe	ce	bază	să	transferaţi	date	 
cu	caracter	personal	în	afara	SEE	(consultaţi	Secţiunea	10);

(h)	dacă	aveţi	nevoie	de	asistenţă	în	legătură	cu	orice	
drepturi	invocate	de	un	subiect	al	datelor	(consultaţi	
Secţiunea	7	şi	Anexa	3);

(i)	ori	de	câte	ori	vă	angajaţi	într-o	activitate	semnificativă	
de	prelucrare	sau	schimbare	a	acesteia,	care	este	
probabil	să	necesite	un	DPIA	(consultaţi	Secţiunea	9)	sau	
intenţionaţi	să	utilizaţi	datele	cu	caracter	personal	în	alte	
scopuri	decât	cele	pentru	care	au	fost	colectate;

(j)	dacă	intenţionaţi	să	întreprindeţi	orice	activităţi	care	
implică	prelucrarea	automată,	inclusiv	profilarea	sau	
luarea	automată	a	deciziilor	(consultaţi	Secţiunea	13);

(k)	dacă	aveţi	nevoie	de	ajutor	pentru	a	respecta	legislaţia	
aplicabilă	atunci	când	desfăşuraţi	activităţi	de	marketing	
direct	(consultaţi	Secţiunea	13);	sau

(l)	dacă	aveţi	nevoie	de	ajutor	pentru	orice	contracte	sau	
alte	domenii	legate	de	partajarea	datelor	cu	caracter	
personal	terţilor	(inclusiv	furnizorilor	noştri)	(consultaţi	
Secţiunea	9	şi	Secţiunea	12).
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Anexa 2

GDPR	permite	prelucrarea	în	scopuri	specifice,	dintre	care	
unele	sunt	prezentate	mai	jos:

(a)	subiectul	datelor	şi-a	dat	consimţământul;

Un	subiect	al	datelor	este	de	acord	cu	prelucrarea	
datelor	lor	cu	caracter	personal	dacă	indică	în	mod	clar	
acordul	printr-o	declaraţie	sau	o	acţiune	pozitivă	faţă	de	
prelucrare.	Consimţământul	necesită	acţiune	afirmativă,	
astfel	încât	tăcerea,	casetele	bifate	în	prealabil	sau	
inactivitatea	sunt	puţin	probabil	să	fie	suficiente.	Dacă	
consimţământul	este	dat	într-un	document	care	tratează	
alte	chestiuni,	atunci	consimţământul	trebuie	păstrat	
separat	de	acele	alte	chestiuni.

Subiecţii	datelor	trebuie	să	îşi	poată	retrage	cu	uşurinţă	
consimţământul	pentru	prelucrare	în	orice	moment	
şi	retragerea	trebuie	să	fie	onorată	cu	promptitudine.	
Consimţământul	poate	fi	necesar	să	fie	reîmprospătat	dacă	
intenţionaţi	să	prelucraţi	date	cu	caracter	personal	pentru	
un	scop	diferit	şi	incompatibil,	care	nu	a	fost	declarat	atunci	
când	subiectul	datelor	a	consimţit	prima	dată.

Cu	excepţia	cazului	în	care	ne	putem	baza	pe	o	altă	bază	
legală	de	prelucrare,	consimţământul	este	de	obicei	
necesar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
sensibile,	pentru	luarea	automată	a	deciziilor	şi	pentru	
transferurile	transfrontaliere	de	date.	De	obicei,	ne	vom	
baza	pe	un	alt	temei	legal	(şi	nu	vom	solicita	acordul)	
pentru	a	procesa	majoritatea	tipurilor	de	date	sensibile.	 
În	cazul	în	care	este	necesar	consimţământul	explicit,	
trebuie	să	emiteţi	o	notificare	de	prelucrare	echitabilă	
către	subiectul	datelor	pentru	a	obţine	consimţământul.

(b)	prelucrarea	este	necesară	pentru	executarea	unui	
contract	cu	subiectul	datelor;

(c)	pentru	a	ne	îndeplini	obligaţiile	legale	de	conformitate;

(d)	pentru	a	proteja	interesele	vitale	ale	subiectului	datelor;

(e)	pentru	a	ne	urmări	interesele	legitime	în	scopurile	 
în care acestea nu sunt suprascrise deoarece prelucrarea 
aduce	atingere	intereselor	sau	drepturilor	şi	libertăţilor	
fundamentale	ale	subiecţilor	datelor.	Scopurile	pentru	
care	prelucrăm	datele	cu	caracter	personal	pentru	interese	
legitime	trebuie	stabilite	în	notificările	de	confidenţialitate	
aplicabile	sau	în	notificările	de	procesare	echitabilă;
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Anexa 3

Drepturile unui subiect de date sunt:

(a)	îşi	poate	retrage	consimţământul	pentru	prelucrare	 
în	orice	moment;

(b)	primeşte	anumite	informaţii	despre	activităţile	 
de	prelucrare	a	operatorului	de	date;

(c)	poate	solicita	acces	la	datele	lor	cu	caracter	personal	
pe	care	le	deţinem;

(d)	poate	împiedica	utilizarea	datelor	lor	cu	caracter	
personal	în	scopuri	de	marketing	direct;

(e)	ne	poate	solicita	să	ştergem	datele	cu	caracter	personal	
dacă	nu	mai	sunt	necesare	în	legătură	cu	scopurile	pentru	
care	au	fost	colectate	sau	prelucrate	sau	să	rectificăm	
datele	inexacte	sau	să	completăm	datele	incomplete;

(f)	poate	restricţiona	prelucrarea	în	circumstanţe	specifice;

(g)	poate	contesta	prelucrarea	care	a	fost	justificată	pe	
baza	intereselor	noastre	legitime	sau	în	interesul	public;

(h)	poate	solicita	o	copie	a	unui	acord	în	baza	căruia	
datele	cu	caracter	personal	sunt	transferate	în	afara	SEE;

(i)	poate	obiecta	la	decizii	bazate	exclusiv	pe	prelucrarea	
automată,	inclusiv	profilarea	(ADM);

(j)	poate	împiedica	prelucrarea	care	poate	provoca	daune	
sau	suferinţe	subiectului	datelor	sau	altcuiva;

(k)	trebuie	să	fie	notificat	cu	privire	la	o	încălcare	a	datelor	
cu caracter personal care ar putea duce la un risc ridicat 
pentru	drepturile	şi	libertăţile	lor;

(l)	poate	depune	o	reclamaţie	la	autoritatea	de	supraveghere/
autoritatea	legală	relevantă;	şi

(m)	în	circumstanţe	limitate,	poate	primi	sau	solicita	 
ca	datele	lor	cu	caracter	personal	să	fie	transferate	către	
o	terţă	parte	într-un	format	structurat,	utilizat	în	mod	
obişnuit	şi	care	poate	fi	citit	automat.
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Anexa 4

Trebuie	să	contactaţi	Biroul	pentru	confidenţialitate	pentru	
a	efectua	un	DPIA	(şi	pentru	a	discuta	constatările	dvs.)	
atunci	când	implementaţi	programe	majore	de	schimbare	
a	sistemului	sau	de	afaceri	care	implică	prelucrarea	
datelor	cu	caracter	personal,	inclusiv:

(a)	utilizarea	noilor	tehnologii	(programe,	sisteme	sau	
procese)	sau	schimbarea	tehnologiilor	(programe,	sisteme	
sau	procese);

(b)	prelucrarea	automată,	inclusiv	profilare	şi	ADM;

(c)	prelucrarea	la	scară	largă	a	datelor	sensibile;	şi

(d)	monitorizarea	sistematică	la	scară	largă	a	unei	zone	
accesibile publicului.

Un	DPIA	trebuie	să	includă:

(a)	o	descriere	a	prelucrării,	a	scopurilor	sale	şi	a	intereselor	
legitime	ale	operatorului	de	date,	dacă	este	cazul;

(b)	o	evaluare	a	necesităţii	şi	proporţionalităţii	prelucrării	 
în	raport	cu	scopul	său;

(c)	o	evaluare	a	riscului	pentru	indivizi;	şi

(d)	măsurile	de	reducere	a	riscurilor	în	vigoare	 
şi	demonstrarea	conformităţii.

Trebuie	să	respectaţi	procesele	Companiei	privind	DPIA	 
şi	confidenţialitatea	prin	concepţie.




